Záznam č.1 z rokovania Trénerskej rady dňa 28.06.2016
Prítomní: Miroslav Baránik, Andrea Sasvariova, Július Králik, Jozef Nagy, Peter
Drobný, Ľudovít Luby
Ospravedlnení: Pavol Bottan, Dalibor Kazík
PROGRAM
1. Vyhodnotenie ME 2016 v Toruni /POL/
M. Baránik ústne zhodnotil účasť D. Cipárovej na ME senioriek v korde.
Vypadnutie už v prvom kole hodnotil ako neúspech a konštatoval, že
vzhľadom na úroveň zápasov už v kolách je asi potrebné ešte zvýšiť počet
tréningov, ak sa chce niekto v seniorskej súťaži presadiť. J. Nagy nestihol
kvôli pracovným povinnostiam stihnúť začiatok rokovania, naviac v Toruni
osobne nebol prítomný. M. Cellerovú doprevádzal jej brat a pri súťaži ju
sledoval aj jej osobný tréner, J. Králik, ktorý s účasťou v T32 vyjadril
spokojnosť, hlavne však ocenil šermiarsky prejav Michaly, ktorý pri
presnejšom zakončovaní akcií mohol jej zabezpečiť suverénnejší postup z
kola do priamej eliminácie.
2. Rámcový plán reprezentačného trénera kordu na sezónu 2016-2017.
Po diskúsii bol predložený plán prijatý. (viď príloha)
3. Návrh reprezentačných družstiev na sezónu 2016-2017
Obaja reprezentační tréneri skomentovali predložené návrhy reprezentačných
družstiev a s malými zmenami boli navrhy prijaté. (viď prílohy)
4. Návrh CTM v 2.polroku 2016
Zloženie CTM sa v 2. polroku vo fleurete nemení, v korde zostávajú : Rečlo,
Cipár, Duduc, Johanides, Stolár, Drenčák, Rečlová, Bursová, Rošková,
Sopoliga – vypadla Nemcová. K zmenám môže prípadne dôjsť po prvých
turnajoch EP kadetov.
5. Návrh termínov domácich turnajov Slovenského pohára v korde
september-december 2016
Návrh termínov bol akceptovaný. (viď príloha)
6. Organizácia turnajov Slovenského pohára-konečná verzia so
zapracovanými pripomienkami.
Po diskúsii boli prijaté nasledovné rozhodnutia :
a) M SR – oblečenie pri vyhlasovaní výsledkov : minimálne vrchné
oblečenie so znakmi klubu
b) Mini-žiaci: organizovať regionálne súťaže otvorené pre všetkých + 1
neoficiálne M SR so štartom všetkých pretekárov
c) Rozhodcovia: TR navrhuje riešiť problem rozhodcov opätovným
zavedením nominácie rozhodcov na turnaje formou plánu
zverejňovaného 2x ročne: september – december a január – jún danej
sezóny
7. Školenie trénerov – fleuretová sekcia musí v krátkom čase vypracovať
návrh 2 školení so zahraničným trénerom, A. Magrom (termíny a náplň).
Kordova sekcia dohodne terminy školení s trénerom Hereyom.

8. Rôzne
V diskusii bola zvažovaná zmena vekových kategórii mladšieho a staršieho
žiactva tak, ako je zavedená vo väčšine federácií. Všetci prítomní sa zhodli na
zmene od sezóny 2016 – 2017. Na rokovaní nebol prítomný J. Nagy, ktorý
musel odísť pred skončením rokovania, preto nebolo prijaté definitívne
rozhodnutie. Následne J. Nagy vyjadril nesúhlas s navrhovanou zmenou.

Schválil: M. Baránik, A. Sasváriová

Zapísal: Július Králik

