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Záznam z rokovania trénerov dňa 13.4.2011 
 
 
Prítomní: 
Členovia TR 
Andrea Sasváriová 
Pavol Bottan 
Jozef Nagy 
Július Králik 
Dalibor Kazík  
Hosť: 
Miroslav Baránik 
Zoltán Farkas 
 
Program : 
 
1     Správy z MSKaJ Mer Morte /JOR/  - p.Králik-vedúci výpravy, p.Nagy fleuret, 

p.Sasváriova-kord 
2     Olympijská kvalilifikácia - nominačné kritériá 
3     ME 23 Kazaň /RUS/ - nominácia 
4     ME Shefield /GBR/ - nominácia 
5     Univerziáda Shenzhen - nominácia 
6     MS Catania /ITA/ - predbežná nominácia 
 
Ad 1.  p. Nagy, p. Sasváriová predniesli ústne správy o MSKaJ 2011 v Jordánsku. Písomné 
správy vrátane správy vedúceho výpravy budú doručené následne na sekretariát SŠZ. TR 
vzala správy trénerov na vedomie. 
 
Ad 2.  Nominačné kritériá pre účasť na OH kvalifikácii: na kvalifikačných súťažiach pre OH 
2012 budú mať právo účasti za SR tí, ktorí získajú v danej disciplíne najvyšší počet bodov SP 
FIE. Ide o body získané výlučne na 8 súťažiach SP a GP FIE. V prípade zhodného počtu 
bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v SP FIE.  
Hlasovanie:  
„Za“: p. Bottan, p. Kazík, p. Králik 
„Proti“: p. Nagy 
„Zdržal sa hlasovania“: p. Sasváriová 
Predložené nominačné kritériá pre účasť na OK kvalifikácii boli prijaté. 
 
Ad 3.  ME23 Kazaň. Kordová sekcia navrhuje nomináciu: D. Barániková, Š. Cipár na základe 
absolvovani systematickej prípravy. 
Fleuretova sekcia účasť nenavrhuje. 
 
Ad 4. ME seniorov Sheffield. Kordová sekcia navrhuje: 
Kord muži:  Š. Cipár, nomináciu prípadných ďalších pretekárov zváži reprezentačný tréner do 
termínu menovitej prihlášky 
Kord ženy:  D. Barániková, 
Fleuret zváži účasť žien do termínu pre odoslanie formuláru s počtom pretekárov (14.5.2011). 
Účasť vo fleurete mužov sa nepredpokladá. 
 
Ad 5. Univerziáda Shenzhen. Kordová sekcia navrhuje: 
Kord muži:  Š. Cipár, prípadná ďalšia nominácia bude predmetom rozhodnutia po upresnení 
disponibilných počtov zo strany SAUŠ 
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Kord ženy:  D. Barániková, prípadná ďalšia nominácia bude predmetom rozhodnutia po 
upresnení disponibilných počtov zo strany SAUŠ 
Fleuret muží: účasť sa neplánuje 
Fleuret ženy: prípadná účasť G. Hanzelovej zváži reprezentačný tréner po upresnení 
disponibilných počtov zo strany SAUŠ 
 
Ad 6. Účasť na MS v Catánii bude predmetom rokovania na nasledujúcom zasadnutí TR.  
 
 
Rôzne: 
1) TR rozhodla všeobecne o nominačných kritériách: 

a) Všetky kritériá týkajúce sa A-limitu zostávajú v platnosti bez zmeny. 
b) Ruší sa B-limit a princíp kontinuity s tým, že o návrhu účasti pretekárov bude 

rozhodovať TR na základe odôvodneného návrhu Reprezentačného trénera danej 
zbrane. Do termínu vymenovania zodpovedného trénera pre kord bude predkladaním 
nominácií poverená p.Sasváriová. Hlasovanie: 
„Za“: p. Bottan, p, Kazík, p. Králik 
„Proti“: nikto 
„Zdržali sa hlasovania“: p. Nagy, p. Sasváriová 
Návrh bol prijatý. 

 
2) Termín konania M-SR seniorov: termín konania bol stanovený na 18.6.2011 v Bratislave. 

Organizátorom je BŠK. 
 
  
 
 
  Zapísal: Július Králik                                                Schválil: všetci prítomní členovia TR 


