Zápisnica zo zasadnutia ŠK MX - dňa 17.2.2017 v Považskej Bystrici

Prítomní:

Ing. Löffler Ľuboš
Pavlovčík Tomáš
Garčárová Mariana
Predanocy Dušan

Program:

1. MM SR
2. Regionálne poháre
3. ME Šenkvice
4. MX Quad
5. Reprezentácia
6. Rôzne

1.MM SR – komisia uzniesla nasledovné:
- 5 podujatí (Myjava, Gbely, Sverepec, Mníšek, Šenkvice)
- promotér podujatia - fi ESX Media
- zdravotné zabezpečenie pre celý seriál - Záchranná služba východ
- časomieru zabezpečí KK timing
- dotácia pre usporiadateľov - úhrada nákladov do výšky 2 500€ (časomiera cca 600€, náklady na
delegovaných činovníkov cca 700€, úhrada zdravotného zabezpečenia vrátane lekára cca 850€,
rezerva 350€)
- rozjazdy na MM SR: MX Open - 2x30min + 2 kolá...........................................1 sada pohárov
MX2 + MX2 junior + MX junior125 - 2x25min + 2 kolá....3 sady pohárov
MX4, MX4+ - 2x15min + 2 kolá........................................2 sady pohárov
- v triede MX2 budú jazdci klasifikovaní len v jednej triede, t.j. len MX2, resp.MX junior, resp. len MX
junior125. Preto sa musia pred jednotlivým pretekom prihlásiť do tej triedy, v ktorej chcú byť
klasifikovaní. Na každom preteku MM SR sa môžu prihlásiť do inej triedy, t.zn. MX2, resp. MX junior,
ale body sa im neprenášajú v rámci tried.
- postupový kľúč pre rozjazdu MX2 - v prípade väčšieho počtu jazdcov, t. j. viac ako 40, bude
postupový kľúč z kvalifikácie nasledovný: MX2 – 15 jazdcov, MX2 junior - 15 jazdcov, MX junior 125 –
10jazdcov
- vyplácanie jazdcov bude komisia ešte riešiť v nasledovnom období
- komisia vyhlasuje pre triedy Ladies súťaž o titul MM SR pod názvom MX Ladies
- MM SR MX65,MX85 a MX Ladies - uvedené triedy pôjdu MM SR v rámci vybraných podujatí
Regionálnych pohárov, ktoré budú zverejnené v najbližšom období
- pre MX50 a MX65 pôjde samostatný pohárový pretek v rámci seriálu MM SR Quad

2. Regionálne poháre:
- štruktúra rozjázd Reg. pohárov ostáva taká istá ako v roku 2016, t. j.:
- MX65+MX85+MX Ladies
- MX2 hobby
- MX1 hobby
- MX4,MX4+,Twinshock
- MX Open, MX2, MX2 junior, MX junior125
spolu 12 sád pohárov

- na podujatiach, ktoré sa pôjdu ako MM SR MX65, MX85 a MX Ladies, bude usporiadateľ dávať
v týchto triedach len poháre za MM SR (nie aj za Reg. Pohár). Bodovať budú títo jazdci okrem MM SR
aj v Reg. pohári, resp. SP, ak sa uvedené podujatie pôjde aj ako SP.
Pridelenie Slovenského pohára - na základe odporúčaní p. Garčárovej (RPV) a p. Stanka (RPZ) budú
v roku 2017 tieto podujatia SP:
- RPZ - Beckov, Gbelce, Skýcov, Gbely
- RPV - Kechnec, Hraň, Široké, Vislanka

3. ME Šenkvice:
- komisia schválila dotáciu pre usporiadateľa M-cross Šenkvice vo výške 1.000€, z ktorej budú
hradené náklady spojené s podujatím
- komisia sa bude spolupodieľať na príprave ME v Šenkviciach

4. MX Quad - komisia pripraví pre rok 2017 MM SR Quad v počte 5-6 podujatí. Uvedené podmienky
ako aj kalendár podujatí pripraví Ing. Löffler do konca februára.

5. Reprezentácia - komisia bude v roku 2017 zabezpečovať reprezentáciu na ME juniorov
v Estónsku a na MxON.
- komisia uhradí 50% štartovného pre jazdcov MX65 a MX85 na podujatí ME v Šenkviciach

6.Rôzne - komisia pripraví školenie R/ŠK - termín 11.3.17, Incheba Bratislava, cca o 14,00 hod (po
skončení GZ)
Na komisií bolo odsúhlasené nasledovné:
-

Dotácia pre kemp – T. Bučenca –
Úhradu licencií za rok 2016
Úhradu licencií za rok 2017
Dotáciu za repre pre jazdcov

Zapísal: Ing. Löffler Ľuboš

300 €
Šikyňa, Kohút /resp. refundáciu FIM, FIME licencií/
Šikyňa, Kohút /resp. refundáciu FIM, FIME licencií/
Šikyňa – 800€
Kohút – 300€

