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Vážení športoví priatelia, 

 

 

 

Vrcholí nám priebeh nominačných súťaží na guľové M SR 2022. Od začatia zverejňovania 
výsledkov z postupových súťaží na stránke SSZ (viac ako 15 rokov) si  vediem pre svoju potrebu 
a potrebu môjho klubu  postupové rebríčky.  Tento rok sa však objavil nový faktor, s ktorým si celkom 
neviem rady. Mnohé usporiadateľské kluby rozčleňujú výsledkové listiny v niektorých disciplínach na 
mužov a seniorov. 

V disciplíne ĽPi 60/40 je to jednoduché. Platia obdobné princípy ako u Vzd.Pu,Pi  60/40. 
Máme vekové kategórie M, S1, S2, S3. Ak niekto strelí 3 štyridsiadkové výsledky potvrdil svoju 
príslušnosť k seniorom a jeho šesťdesiatkové výsledky sú tréningové. Pokiaľ sa do nominácie zapojí 
v jednotlivých vekových kategóriách 5 a viac športovcov, budú nominovaní vo svojej vekovej 
kategórii. Žiadny problém pri nominácii. 

Nejasno mám u ostatných disciplín, v ktorých muži aj seniori strieľajú zhodný počet výstrelov. 
Niektorí usporiadatelia vo výsledkových listinách delia mužov a seniorov, iný nie. Sú aj jednotlivci, 
ktorí sú v jednej súťaži muži a v inej seniori. Ako ich nominovať?  

V súťažnom poriadku som riešenie nenašiel. Ale zistil som, že v mnohých článkoch sú jeho 
ustanovenia neaktuálne.  Napríklad puškári aj puškárky „svojvoľne“ strieľajú 3x20 aj keď im súťažný 
poriadok prikazuje strieľať 3x40. Ak seniori vo vzduchovkách na M-SR v Šali strieľali mix ako muži 
alebo ženy, porušovali súťažný poriadok, ktorí  im ukladá celú sezónu strieľať  len v jednej vekovej 
kategórii, lebo druhý deň súťažili ako seniori alebo seniorky. A bolo by toho viac. Takže nehľadajme 
riešenie v súťažnom poriadku. Je zrelý na zásadnú aktualizáciu. 

 Moje evidencie aktívnych športovcov mi umožňujú rôzne analýzy. A jedna z nich dopadla 
katastrofálne. O čo ide? 

 V roku 2022, zo športovcov, ktorí sa v dospelých vekových kategóriách (nad 21 rokov) zapojili 
do postupových súťaží je 70 % seniorov. O 3-5 rokov ich bude 80 %! Sú medzi nimi členovia najvyšších 
zväzových orgánov, odborných komisií SSZ, krajských výborov, predsedovia klubov, tréneri, 
rozhodcovia. Ale aj rodičia a starí rodičia súčasných a budúcich mladých športovcov.  

 Z pohľadu ďalšej existencie nášho SSZ je to najpočetnejšia a najdôležitejšia veková kategória. 
Síce niektorí hovoria, že na nich neprichádzajú dotácie z Ministerstva školstva, ale oni požadujú, len 
aby si mohli ešte občas zasúťažiť na súťažiach, ktoré sa konajú tak či tak, t.j. s nimi či bez nich. 
A najlepšie by bolo so seberovnými a vo svojej vekovej kategórii. Chcú mať možnosť účasti na 
dlhodobých nominačných súťažiach, ktoré by vyvrcholili súťažou o najlepšieho z nich. 



 Ani s tými dotáciami z MŠ to nie je celkom pravda. O 2 - 3 roky už aj finančne 
najproduktívnejší športovci nášho SSZ budú seniori. Štefečeková, Barteková, Pešková, Varga, Kopp, 
predovkári atď. Seniori budú živiť mládež! Ale nie je v tom žiadny problém. Sme jednoducho iný šport 
ako plávanie, gymnastika a množstvo iných športov. Treba sa s tým stotožniť, pochopiť to 
a rešpektovať to.  

 Prečo som však otvoril túto tému. Dôvodom je Súťažný poriadok, čl. 2. ods. 18. Citujem ho 
v plnom znení: 

18) Nominácia na M-SR sa vykonáva anonymným spôsobom. Na M-SR vo vzduchovkových 
disciplínach sa nominujú všetky kategórie. Na M-SR v guľových disciplínach všetky kategórie okrem 
Seniori, Seniorky, ktorí majú samostatné M-SR, na ktoré sa prihlasujú. 

 Seniori, ale aj usporiadatelia súťaží pod ich tlakom v roku 2022 prezentujú, že toto riešenie im 
nevyhovuje. 70 – 80 % dospelej členskej základne, 70 – 80 % voličov nášho SSZ si žiada zmenu. Chcú 
mať postupový systém, pravidelnú celoročnú aktivitu. Nie byť vyvrhnutý na okraj záujmu SSZ 
a vykázaní na jednu spoločensko - športovú akciu v roku. 

 Ako som poukázal úvodom môjho príspevku, Súťažný poriadok sa v roku 2022 porušuje 
z dôvodu jeho neaktuálnosti. A nevidím dôvod neporušiť ho v roku 2022 opäť.  

 V súťažnom poriadku máme 7 vekových kategórií. Podľa mňa rovnocenných 
a rovnoprávnych. U mládežníckych kategórií, kde je vekové rozpätie 2 – 3 roky, je každý, pokiaľ 
nepožiadal o ostaršenie, nominovaný  vo svojej vekovej kategórii. Žiaľ niekedy aj po menej 
športovcov ako 5. Nemáme ich. 

 Seniori majú vekové rozpätie 10 – 15 rokov. Majú to ťažšie ako mládež. Máme zaužívané, že 
ich musí byť 5 a viac, čo u mládeže odpúšťame a tolerujeme. 

 Podľa mňa by v roku 2022 mali byť seniori nominovaní na guľové M SR obdobným spôsobom 
ako mládež. Nič viac a nič menej. Keďže nemali možnosť požiadať o omladenie, umožnil by som to 
výnimočne v roku 2022 vykonať v období od zverejnenia nominácii až po technickú poradu na M-SR.  
Počet účastníkov to nezvýši a kto chce súperiť s mladšími  bude mu to umožnené. 

 Po uskutočnení  M-SR  2022, získané pozitívne skúsenosti  využiť pri aktualizácie Súťažného 
poriadku, ktorá je nevyhnutná, zapracovať ich, vrátane systému omladenia u disciplín s totožným 
počtom výstrelov. 

   

 Vážení športoví priatelia, prepáčte, že som Vás obťažoval mojimi analýzami a úvahami 
a pripravil Vás o váš drahocenný čas. 

 

 

Pozdravujem všetkých, Vinco   K u b í k 


