Program Konferencie SFKaBU konanej dňa 14.4.2019 v Púchove

Program:
1. Otvorenie konferencie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie
a podmienok uznášaniaschopnosti
4. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu, alebo doplnenie navrhovaného programu
5. Schválenie programu
6. Prerokovanie výročnej správy za rok 2016
7. Rôzne

Zápisnica z Konferencie SFKaBU konanej dňa 14.4.2019 v Púchove

Bod č. 1
- otvorenie konferencie – prezident SFKaBU otvoril konferenciu a poveril generálneho
sekretára (GS) na vedenie konferencie

Bod č. 2
- voľba zapisovateľa a overovateľa (zapisovateľ Peter Kotásek, overovateľ: Daniel Baran)
za: všetci (22)

zdržalo sa: 0

proti: 0

Bod č. 3
- GS skonštatoval, že konferencia je uznášania schopná – 22 platných hlasov, z celkového počtu
33

Bod č. 4 – doplnenie navrhovaného programu
- doplnenie bodu 6b postup nominácie na MS WUKF v Bratislave
za: všetci (22)

proti: 0

zdržalo sa: 0

proti: 0

zdržalo sa: 0

Bod č. 5 – schválenie programu
za: všetci (22)

Bod č. 6
Konferencia prerokovala výročnú správu za rok 2016. Zároveň bola informovaná
o prebiehajúcom audite za rok 2016.
Bod č. 7
Generálny sekretár pripomenul Konferencii SFKaBU schválenú nomináciu 5 pretekárov
z každej kategórie na MS WUKF. Zároveň oboznámil Konferenciu s problémom presunu
bodov v prípade, keď pretekár počas sledovaného obdobia zmení kategóriu.
p. Klementisová upozornila na problém v kategóriách nad 13 rokov, kedy pretekár do 3.KYU
môže získať v ľahšej kategórii viac bodov, ako pretekári od 2.KYU.
Konferencia schválila nasledujúci postup pri nominácii:
1. P. Kotásek vypracuje nominačnú tabuľku z ratingovej tabuľky (prvých 5 pretekárov),
ktorá bude lícovať kategórie WUKF, a zároveň prihliadne na presun bodov medzi
kategóriami. V prípade ak je kategória v danom veku nad určitý STV bude sa v prvom
rade uprednostňovať táto kategória.
2. Tabuľka bude zaslaná jednotlivým klubom, pričom vedúci tréner z klubu zašle
potvrdenie nominácie – rozhodne, ktorí pretekári budú nominovaní, pričom
Konferencia odporúča a kladie dôraz na reálne možnosti a schopnosti pretekára
a zváženie jeho ďalšieho psychologického a motivačného vývinu.
3. Počas nominačného sústredenia kata, kobudo a kumite reprezentační tréneri rozhodnú
o nominácii a zároveň o vytváraní družstiev.
za: všetci (22)

Zapisovateľ: Mgr. Peter Kotásek
Overovateľ: Mgr. Daniel Baran

V Púchove, 15. 12. 2018

proti: 0

zdržalo sa: 0

Zúčastnené kluby podľa prezenčnej listiny:

