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Zápisnica zo zasadnutia VV SSQA 
dňa 14.02.2018 

 

Miesto konania:  squascentrum  IMET  

Prítomní:  Marek Kubiček – prezident SSQA 

        Miroslav Masarčin – predseda komisie mládeže 

        Anton Pacek -  predseda rozhodcovskej komisie 

        Katarína Kollárová – generálna sekretárka 

                  Jančička Ivan – hosť 

         

Body zasadnutia: 

1. Štart zahraničných hráčov 

  Zahraničný hráči s dlhodobým pobytom v SR sa odteraz budú brať ako hráči SR a môžu 
štartovať na  oficiálnych súťažiach, okrem  Majstrovstiev Slovenska mužov a žien. 

  

2. Ostaršenie Evy Galovej 

Výkonný výbor súhlasí s ostaršením Evy Galovej pre MSR žien a turnaje B kategórie mužov. 
Dodané boli potrebné doklady /žiadosť, súhlas zákonného zástupcu, lekárska správa/ 

 

3. Informačný systém  športu 

GS informovala o povinnosti vyplnenia databázy pre Informačný systém  športu. Zástupcovia 
klubov budú povinní spolupracovať na zadaní údajov do systému. 

 

4. Informácia 

Na základe rozhodnutia organizačného výboru budú na MSR od semifinálových zápasov 
rozhodovať traja rozhodcovia. 

 

5. ME Muži družstvá 

SSQA hradí štartovné na ME mužov družstiev v Poľsku. 
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6. Preplácanie výjazdov na medzinárodné juniorské turnaje organizované pod hlavičkou 
ESF. 

Preplácanie výjazdov na medzinárodné juniorské turnaje organizované pod hlavičkou 
ESF bude podľa nasledovného kľúča: 
Víťaz turnaja                100% 
Finále                        90% 
Semifinále                75% 
Štvrťfinále                60% 
Umiestnenie v ½ štartového poľa:        50% 
Umiestnenie do ¾ štartového poľa:        základné štartovné 
 
Na výpočet preplatenia nákladov bude za maximálnu výšku považovaná: 
ubytovanie a stravovanie vo výške hodnoty baličku ponúkaného organizátorom 
cestovné náklady    
letecky - turistická trieda 
vlaková doprava - rýchlik prvej triedy 
autom  
podľa spotreby v TP.   
v prípade že pôjde na výjazd viac hráčov tak na minimálne dvoch hráčov náklady na 
jedno auto (pri ceste jeden hráč/jedno auto bude na výpočet nákladov započítaná len 
polovica výdajov za PHM) 
Všetky náklady budú preplácané podĺa dátumovej postupnosti až do momentu kedy budú 
vyčerpané prostriedky na podporu výjazdov na danú sezónu. 
 

 

 

Zapísala, dňa 14.2.2018  : Katarína Kollárová – generálna sekretárka 

  

   


