Slovenská squashová asociácia
Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: 0904 858 234

Zápisnica č. 4
zo zasadnutia VV SSQA
dňa 6. mája 2017
Miesto konania:

IMET Bratislava

Prítomní:

Mgr. Kubiček Marek
PhDr. Maniková Jana
Mgr. Masarčin Miroslav
Ing. Tomáš Kozáček

Neprítomný:

Dušan Lorinčík

1.

Prezident SSQA otvoril zasadnutie VV SSQA.

2.

VV zosumarizoval a prehodnotil podmienky organizácie a financovania FF extraligy, 1. a 2.
ligy, podľa toho, ako sa realizovali v predchádzajúcich rokoch.
VV rozhodol, že FF extraligy, 1. a 2. ligy sa bude konať na jednom mieste v jednom termíne.
Podmienkou na organizovanie FF líg sú 3 squashové kurty.
VV potvrdil, že právo organizovať FF líg má víťaz Extraligy po základnej časti, v prípade, že
sa tohto práva vzdá, postupnosť práva organizovať FF líg má tím na 2. mieste extraligy po
základnej časti, nasleduje víťaz 1. ligy a následne víťaz 2. ligy.
VV zhodnotil nevyhnutné náklady na ich organizáciu, počet potrebných kurtov, počet hráčov
a zápasov a odsúhlasil financovanie FF extraligy, 1. a 2. ligy s platnosťou od r. 2017
nasledovne:
- 60,00 € na FF každej ligy na kurty
- 50,00 € na FF každej ligy organizačné náklady
- 90,00 € na FF každej ligy na občerstvenie
t. j. – 200,00 € na každú ligu
organizátor FF líg po ukončení súťaže predloží na SSQA faktúru
poháre, medaile a loptičky zabezpečí SSQA
Toto rozhodnutie bude súčasťou pokynov ŠTK na nasledujúcu a každú ďalšiu sezónu.
Úlohy:
- predseda ŠTK p. Kozáček: zapracovať rozhodnutie VV do pokynov na nasledujúce sezóny
- preplatiť faktúru IMET squash klubu za organizáciu FF líg v zmysle rozhodnutia VV;

3. VV rozhodol, že na súťaži FF líg sa na základe písomnej žiadosti na VV môžu zúčastniť hráči,
ktorí nemajú slovenské občianstvo, majú v SR trvalý pobyt minimálne 5 rokov a hrajú v súťaži
SSQA, t. j. sú zaradení v celoslovenskom rebríčku.
VV žiadosť individuálne prehodnotí.
Účasť takéhoto hráča neodoberá tímu právo na zahraničného hráča.
Úlohy:
- predseda ŠTK p. Kozáček: zapracovať rozhodnutie VV do pokynov na nasledujúce sezóny;
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4. Prezident SSQA p. Kubiček predložil VV návrh na organizáciu veteránskej ligy. Vychádzal
z toho, že po viac ako 20 rokoch existencie slovenského squashu sa vytvorila skupina hráčov,
ktorí svojou výkonnosťou a vekom vytvárajú predpoklad jej úspešného fungovania.
P. Kubiček preložil niekoľko alternatív:
Vekové rozloženie – skupina mladší veteráni 40 + a skupina starší veteráni 50 +, možnosť
úpravy hranice 45+ / 55+;
Každý tím by mal 3 hráčov, môžu byť zmiešané tímy muži a ženy.
Možnosť regionálneho rozdelenia – Bratislava, západ, stred a východ – na diskusiu, rozhodnutie
podľa aktuálneho počtu hráčov.
Zahájenie veteránskej ligy v sezóne 2017/2018.
VV súhlasí s uvedeným návrhom, vekové kategórie ešte prehodnotí a uzavrie.
Úlohy:
- Prezident SSQA p. Kubiček: prehodnotiť možné vekové kategórie veteránskej ligy so
zohľadnením aktuálnej štruktúry hráčov vekových kategórií na 35 rokov a návrh predložiť
na VV;
- predseda ŠTK p. Kozáček: zapracovať rozhodnutie VV do pokynov na nasledujúce sezóny
5. MASTERS 2017 – VV odsúhlasil, že turnaj sa bude konať v piatok popoludní a v sobotu,
t. j. 2. – 3. júna 2017. Na súťaži majú právo účasti 8 najlepší hráči celoslovenského rebríčka,
v prípade, že niektorý hráč nepotvrdí svoju účasť na súťaži, postupuje do súťaže 9., resp. ďalší
hráč v rebríčku. Výsledky sa nezapočítavajú do CS rebríčka.
Organizátorom súťaže je Sportproduction. Miesto organizácie je IMET.
Úlohy:
- Organizátor pripraví na súťaž plagát, propozície, presný časový harmonogram, zabezpečí
prihlášky, finančné a vecné ceny.
6. Predseda ŠTK p. Kozáček predložil VV niekoľko návrhov spresňujúcich systém bodovania
turnajov do konečného poradia v celoslovenskej súťaži:
A. v novom systéme bodovanie budú body za hráča, prideľované iba v hlavnom pavúku
turnaja (bez zmeny oproti minulej sezóne)
B. ŠTK zníži počet bodových kategórií turnaja z 13 na 7 a v týchto kategóriách zostaví
tabuľku bodovania do konečného umiestnenia
C. Zabezpečí, aby boli v CR SR evidované aj zápasy o konečné umiestnenie
D. organizátor bude mať právomoc rozhodnúť o tom, že zápasy o umiestnenie sa budú hrať
na 2 víťazné sety.
Úlohy:
- predseda ŠTK p. Kozáček: spracuje návrh na zverejnenie na webe na verejné
pripomienkovanie od hráčov;
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-

pripraví podklady tak, aby nový systém bodovania mohol byť schválený na členskom
zhromaždení SSQA v júni 2017;

7. GS p. Maniková informovala VV o možnosti spolupráce SSQA s Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici vo všeobecnej časti trénerských kurzov 1. – 3. stupňa.
Na základe konzultácie so zástupcom UMB v BB špeciálnu časť trénerských kurzov bude
realizovať SSQA, certifikát bude uchádzačovi vydaný po úspešnom absolvovaní oboch častí a po
podpise UMB a SSQA.
Uchádzači o absolvovanie kurzu 1. – 3. trénerského stupňa sa budú prihlasovať cez SSQA,
vyplnia prihlášku, zaplatia poplatok; následne SSQA odošle podklady na UMB, resp. iné
školiace zariadenie.
Prezident SSQA podpísal návrh zmluvy, ktorý bude zaslaný na Univerzitu na podpis druhej
strany. Kurzy všeobecnej časti v BB majú uľahčiť účasť na kurzoch pre trénerov zo stredného
a východného Slovenska, zúčastniť sa môžu samozrejme aj ostatní uchádzači.
Úlohy:
- GS zabezpečí komunikáciu s Univerzitou MB v BB
- GS pripraví prihlasovací formulár na trénerské kurzy tak, aby sa uchádzači ohli prihlasovať
elektronicky cez squash.sk
- predseda TMK p. Masarčin v spolupráci s GS pripravia projekt na špeciálnu časť trénerských
kurzov
termín: 31. 5. 2017
8. VV navrhol termín Členského zhromaždenia SSQA na deň 10.6. alebo 17.6.2017, konať sa bude
v IMETE BA.
Konečný termín VV určí do 17.5.2017.
Úlohy:
- GS zabezpečí prípravu a pozvánky ČZ
- VV stanoví program.

Zápis spracovala: Jana Maniková, GS SSQA
Dňa 6. 5. 2017
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