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Vážení členovia SAWS, milí priatelia.
Rok 2021 je rokom nádeje, zodpovednosti a očakávaní. Vstupujeme do obdobia, ktoré sa
nám zdalo byť už počas minulého roku cieľovou rovinkou v nádeji na návrat k bežnému
životu.
V roku 2020 sa nám podarilo až na Memoriál JH zorganizovať úspešne všetky plánované
sútaže vrátane Summer Range a to bez toho aby sa niekto zranil alebo nakazil vírusom
COVID 19. Dodržali sme všetky nariadenia platné na Slovensku s cieľom športovať a udržiavať
chod našej asociácie. Je to skvelá vizitka práce nás všetkých.
Rok 2020 mal byť spojený s veľkou udalosťou a to DOT 2020 Domaniža. Žiaľ, vzhľadom
k pandémii sme termín DOT presunuli na tento rok. Celý rok 2020 sme venovali príprave
tejto udalosti a naplánovali strelecký kalendár na rok 2021, ktorý je už dostupný na tejto
stránke. Máme nových členov, nové vybavenia a nové plány.
Začiatok toku 2021 prináša veľa otázok v našich životoch. Sme unavení a máme množstvo
otázok, na ktoré zatiaľ nepoznáme odpoveď. Ako budeme cestovať, ako budeme pracovať,
ako budeme fungovať v tomto roku, roku kde plánujeme v auguste DOT 2021.
Aktuálna situácia je zložitá, ale sme len na začiatku tohto roku. Výbor SAWS bude pozorne
sledovať situáciu na Slovensku a tak ako v roku 2020 budeme adresne riešiť všetky aktivity
našej asociácie. Otázka DOT 2021 nie je určite otázkou týchto dní. Až jarné mesiace nám
ukážu realitu roku 2021. Ak budete mať akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať.
Prosím o úhradu tohtoročných členských poplatkov do konca marca, aby sme mohli
pokračovať v práci. Financie sú určite témov mnohých domácností ale sú potrebné aj pre
našu asociáciu.
Milí priatelia, prajem Vám v tomto novom roku veľa zdravia, štastia a len pozitívne správy.
S pozdravom
Michal Venglarčík aka Bambino # SASS 90118, Regulator
President of SAWS Slovakia

