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Zápis z Valného zhromaždenia Slovenskej skialpinistickej asociácie

Dátum konania: 25.11.2012

Miesto: SK Bobrovec

Valné  zhromaždenie  prebehlo  v zmysle  navrhnutého  programu 
s nasledovnými bodmi:

- zhodnotenie činnosti za sezónu 2012
- financovanie SSA z rozpočtových prostriedkov: 
Vyplynula hlavne potreba rozšírenia členskej základne, rozšírenie činnosti 
klubov na činnosť s mládežou  - dotácie na túto činnosť
- finančné vyrovnanie pre organizátorov SP 2012 (Krížna, Sučany)
- dotácie na preteky SP
- zmluva s reprezentantami 
-  dotácia  SP  -  schválená základná výška 300 EUR jednotná (kritéria: 
propozície  min.  mesiac  pred  konanim  na  web,  výsledky  po  ukončení 
preteku do 6 hod na web, zaslanie správy o preteku aj s foto do max.48 
hod.,  logo SSA na preteku, logo Ministerstva školstva SR  na preteku, 
znížené  štartovné  pre  členov  SSA,   ),  +  do  200  E  bonus  za  kvalitné 
usporiadanie a dodržiavanie termínov (odstupňovane) 

- schválený členský poplatok SSA pre rok 2013 – vo výške 10 €, do 15 a 
nad 60 rokov zdarma /0- Eur /
- licencia pretekára je už zahrnutá v členskom poplatku
- preukaz SSA pre prvých 80 členov s úhradou podkolienky ako bonus

Schválený kalendár pretekov pre rok 2013

19.1.2013 - Červenec - SEP+SP (náhrada Jasná )
16.2.2013 - Krížna - SP (pôvodne 9.2.)
23.2.2013 - Malinô Brdo - SP 
02.3.2013 - Sučany - SP 
06.4.2013 - Maratón a polmaratón Vysoke Tatry  - SEP + SP
20.4.2013 - Malinowského memoriál - Poľsko – Finále SEP + SP

Iné významnejšie podujatia na SR mimo pohár: 
16.3.2013 - Malá Fatra Open 
22.-24.3 - Bokami Západných tatier 

- Štartovné na pretekoch SP a SEP / na Slovensku / :
  - do 15 rokov   zdarma
  - 2 EUR  zľava pre členov SSA
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-  povinná  výstroj  pre  preteky  SP  a SEP  –  upraví  oficiálny  súťažný 
poriadok. Z niektorých zmien - pripomíname:
   - ferratový set namiesto slučiek
   - lavínová lopatka skladacia 
   - lavínová sonda v dĺžke min. 240 cm
   - ISMF pripojila pre rok 2013 aj pravidlo o brzdách na lyžiach – /pre SEP 
bude zavedené podobné pravidlo – upresní sa/ 

Reprezentácia SR: 

- max 5 zakúpených ISMF licencií vzhľadom na finančnú náročnosť
-  plánované sú výjazdy na takmer  všetky  podujatia  Svetového pohára 
a tiež účasť na Majstrovstvách Sveta

- Výzva  - návrhy pre akcie na podporu mladých   športovcov členov SSA 
(napr.  sústredenia)  určiť  podmienky  –  vypracuje  Správna  Rada  do 
31.12.2012

Partnerský program:

- ELAN 20% zľava na lyže pre člena SSA (turistické aj pretekové)

-  10% zľava pre členov  SSA v e-shope  www.1sport.sk alebo v ACTIVE 
PLANET outdoor centre v Banskej Bystrici

Zapísal:
Tomáš Peti
Člen správnej rady SSA

Schválil:
Miroslav Leitner
Prezident SSA

http://www.1sport.sk/
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Prezenčná listina:

1. Tomáš Peti        - Skialpklub Krížna
2. Kello Ján         - Skialp Bobrovec
3. Matúš Danko       - Skialp Bobrovec
4. Tomáš Kello       - Skialp Bobrovec
5. Bohuš Hlavčo      - Malinô Skialp Team
6. Faga Štefan       - Malinô Skialp Team
7. Škovrán Andrej    - Skialp Bobrovec
8. Jozef Hlavčo      - Skialp Bobrovec
9. Miroslav Leitner  - Skialp4U (za 10 osôb)
10. Michaela Danková - Skialp Bobrovec


