ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia športovej disciplíny motokros SMF konaného dňa 20.11.2016 v Pov.Bystrici

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
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Otvorenie
Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
Správa o činnosti ŠK TPM SMF v športovej sezóne 2016
Správa o hospodárení ŠK TPM SMF za rok 2016
Správa mandátovej komisie
Plán činnosti a rozpočet disciplíny TPM SMF pre rok 2017
Voľba delegátov na GZ SMF
Správa volebnej komisie
Zmeny v NŠP TPM pre rok 2017
Diskusia
Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
Záver

Valné zhromaždenie otvoril viceprezident ŠK pre MX p. Löffler, privítal všetkých prítomných
členov na valnom zhromaždení. Prečítal program rokovania, ktorý bol následne jednohlasne
schválený.
VZ MX SMF odsúhlasilo zloženie pracovných komisií v nasledovnom zložení, pričom
z organizačného aspektu došlo k zlúčeniu mandátovej a volebnej komisie do jednej
mandátovo-volebnej komisie:
Mandátovo-volebná komisia: Miloš Marko, Marián Bernát, Peter Eštu
Návrhová: Kováčik Rudolf, Ľubomír Lavo, Vladimír Novák
Správu o činnosti ŠK MX SMF za rok 2016 predniesol predseda ŠK MX Ľ. Löffler, v ktorej
zhodnotil sezónu 2016 ako po stránke uskutočnených seriálov v SR, tak i po stránke štátnej
reprezentácie a prípravy mládeže. VZ MX SMF prednesenú správu prostredníctvom uznesenia
z VZ schválilo. Správa je súčasťou archívnej materiálu VZ MX 2016.
Správu o hospodárení disciplíny MX SMF obdržali všetci prítomní členovia danej disciplíny
písomne a p. Löffler predniesol bližšie vysvetlenie k jednotlivým častiam správy. Správa je
súčasťou archívneho materiálu z VZ MX 2016.
Na základe kontroly prezenčnej listiny mandátová komisia skonštatovala, že VZ MX SMF dňa
20.11.2016 v Považskej Bystrici sa z 339 pozvaných zúčastnilo 61 členov s hlasovacím právom
a 12 hostí, t.j. celkový počet účastníkov VZ MX SMF bol 73. Pre voľby je v zmysle Stanov SMF
potrebných 50%+1 hlas, t.j. 32 hlasov a pre 2/3-tinové hlasovanie 42 hlasov.
Viceprezident SMF následne prečítal plán činností a návrh rozpočtu disciplíny pre rok
2017.Prioritou nasledujúceho súťažného ročníka bude pre ŠK podpora mládeže, zabezpečenie
plnenia úloh štátnej reprezentácie a realizáciu seriálov podujatí, pričom v kategórii mládeže
bude vypísaný i seriál pre triedu MX50. VZ MX SMF prednesené materiáli uznesením schválilo.
VZ MX schválilo delegátov na Generálne zhromaždenie, ktoré sa bude konať v marci 2107 v
rámci výstavy Motocykel v Bratislavskej Inchebe: Ľuboš Löffler, Tomáš Pavlovčík, Mariana
Garčárová, Martin Stanko, Dušan Predanocy, Vladimír Preis, Dávid Tomášek, Rudolf Kováčik,
Jozef Bohuslav, Miroslav Marônek. Náhradníci: Vladimír Moravčík a Jozef Moravčík.
Volebná komisia predniesla výsledky volieb delegátov na GZ SMF za rok 2016 – viď bod 7.
VZ MX prerokovala všetky obdržané návrhy na úpravu NŠP od členov disciplíny:
 Radoslav Matula:
Zmeny pre NŠP 2017 – harmonizácia vekovej hranice v kat. Junior a MX2 s AČR:

d 1/ MX junior125 : motocykle kategórie I. skupina A1 a kategórie II. skupina C s obsahom
motora: od 100ccm do
125ccm 2T pre pretekárov od 13 do 19 rokov s 2T ,
d2 / MX2 junior: motocykle kategórie I. skupina A1 a kategórie II. skupina C s obsahom
motora: od 175ccm do 250ccm
a od 14 do 21 rokov s 4T.
e/ MX2: motocykle kategórie I. skupiny A1 a kategórie II. skupina C s obsahom motora: od
100ccm do 150ccm 2T a od 175ccm do 250ccm 4T, pre preteká rov od 13 rokov 2T a od 14
rokov 4T.
Za – 55 , proti – 2 , zdržal – 4


návrh schválený

Miloš Lieskovský:
„Navrhujem, aby sa na prerokovani ́ počas VZ zrušilo škrtanie výsledku najhoršej jazdy.“
Za – 59 , proti – 1 , zdržal – 1



návrh schválený

Dávid Tomásě k:
Žiadame Vás o otvorenie triedy MX50 deti, nakol ̌ko sa nás pravidelne zú cǎ stň uje 10 jazdcov.
Z násȟ o pohl ̌adu je táto trieda dô ležitá pre ď alši ́ rozvoj motokrosu na Slovensku. Trieda
MX50 v CZ momentálne funguje vel ̌mi dobre, preto by sme boli radi, keby MX komisia
zvázǐ la a pridala túto triedu do kalendára MM SR. Ak je to nutné, vieme zaslat ̌ menný
zoznam jazdcov pre túto triedu.
Komisia potvrdila a prisľúbila v sezóne 2017 organizovanie pretekov i pre triedu MX50.
Rokuje sa o forme uvedených podujatí a zaradeniu predmetnej triedy do niektorého zo
seriálov.



Miroslav Marônek:
1.) Návrh na rozdelenie tried MM SR v sezóne 2017: MX 2 + MX 3open ,
MX4, MX 85 + Cadet (13-17rokov) 125 2T Vol ̌ný pretek (hoby +nekvalifik.)
Pre triedu MM SR MX junior vytvorit ̌ 6 pretekov pri regionálnych pretekoch
2.) Slovenský pohár vytvorit ̌ iba pre triedy, ktoré nemajú seriál v MM SR.
3.) Usporiadatel ̌ preteku zloži ́ finančnú zábezpeku, ktorá mu bude vrátená, ak bude pretek
uskutočnený v sú lade s NŠP.
4.) V regionálnom preteku jazdci v triedach hobby MX1, MX2 v rozjazdách s časom lepši ́m
na kolo ako 10 jazdec v triede MX open na ď alšom preteku, budú takýto jazdci preradeni ́ do
triedy MX Open.
Za – 0 , proti – 54 , zdržal – 7



návrhy boli zamietnuté

́
Eduard Snižik:
1.) Opätovne zaviest ̌ postupový kl ̌ú c ̌ z hobby tried do profi tried.
Na základe výsledkov boli Jazdci Dávid Ježovica, Richard Sekerák, Martin Bednár, Ivan Šípoš
a Adam Volek boli preradení do vyššej výkonnostnej triedy pre roky 2017,2018 a 2019
Za – 61 , proti – 0 , zdržal – 0

návrh schválený

2.) Zrušit ̌ škrtanie najhorši ́ch výsledkov jazdcov, pri ́padne upravit ̌ škrtanienie, pričom by sa

vyškrtávali len výsledky jazdca z preteku, na ktorom sa zú cǎ stnil a nevyškrtávali sa nulové
body za to, že sa na pretek ani nedostavil, respekti ́ve sa ho nezú cǎ stnil.
návrh schválený (viď návrh Miloš Lieskovský)


Ján Drobec:
1.) Rozdelenie kategó rie MX Open na klasickú MX1 a MX2, ako to bolo, a juniorom spravit ̌
tak, ako majú dve kategórie. Na to, že by sme chodili spolu na regiónoch, sa nič nemeni ́.
návrh neschválený
2.) MM SR vyplácanie odmien do 20teho miesta, napri ́klad tak, ako to je v na CZ
majstrákoch, alebo dat ̌ za každé miesto rovnaké peniaze od prvého do posledného. Tým sa
pritiahnu l ̌udia ako jazdci a bude to pestrejšie.
Výšku vyplácania neschvaľuje VZ, je to v kompetencii ŠK a to po dohode s organizátormi, t.j.
návrh nebol na VZ prerokovaný.
3.) Na MM SR vyplácat ̌ odmeny za jednotlivé jazdy, nie za celkové poradie.
Výšku vyplácania neschvaľuje VZ, je to v kompetencii ŠK.
4.) Zrušenie škrtania najhoršej jazdy za celý ročni ́k v celkovom sči ́tavani ́ bodov na konci
roka, nakol ̌ko to nie je spravodlivé.
návrh schválený (viď návrh Miloš Lieskovský)



Samuel Belanský:
1.) V bode 031. 15. VÝSLEDKY - II.Seriál vypustit ̌ v zátvorke uvedené, že sa škrtá najhorši ́
výsledok vrátane neú cǎ sti pretekov a doplnit ̌ vetu: z podujatia, kde bolo zaplatené
štartovné a jazdec nastúpil do tréningov alebo finálových jázd, v ktorých odjazdil minimálne
jedno celé kolo
Zdô vodnenie: Súcǎ sné znenie bodu výrazne poškodzuje a demotivuje jazdcov, ktori ́
absolvujú všetky podujatia seriálov a dosahujú vyrovnané výsledky na popredných
miestach. Týmto jazdcom sa škrtne bodový výsledok a niektorému jazdcovi pri jeho
špekulati ́vnom prepoči ́tani ́ výsledok za neú cǎ st ̌ na podujati ́. Ako pri ́klad uvádzam : Jakub
Hruška v triede MX-Open – jazdec Peter Stloukal si škrtol neú cǎ st ̌ a Jakub Hruška 15 bodov
a skončil až na 4.mieste. Jazdci v triede Twinshock východoslovenský pohár Marô nek a
Madarász vo Vislanke nenastú pili do podujatia – škrtali si neú cǎ st,̌ pri ́padne neodjazdenie
kola a bodovo si polepšili.
návrh schválený (viď návrh Miloš Lieskovský)
2.) Pre najmenšiu kategóriu MX50+začiatočni ́kov MX65 usporiadat ̌ v rámci regionálnych
podujati ́, možno aj pri podujatiach MX MM SR podl ̌a možnosti ́ predvádzacie náborové
ukázǩ y, ak nie, vložené preteky. Táto trieda ú plne vymizla z podujati ́, pritom medzi nami je
vel ̌a záujemcov o túto triedu. Nemuselo by i ́st ̌ o celý seriál, ale o pokus pritiahnut ̌ deti na
jednoduché, nenáročné podujatie, bez skokov, výjazdov..., na ú plne jednoduchej trati v
skrátenej a maximálne bezpečnej verzii. Možno v spolupráci s MX Academy by sa podarilo
dotiahnut ̌ aj od nich jazdcov, pri ́padne zapožičanie motocyklov, ukázǩ y jazdy, ukázǩ y
tréningového procesu pod vedeni ́m ich trénerov. Snáh a pokusov bolo už viac, no žiadne sa
nedotiahli do konca. Ten čas by sa pre nich určite našiel – napr.v hlavnej obedň ajšej
prestávke, pri ́padne ráno medzi tréningami – stačilo by možno po 5-8 minút!! Vyhlásenie,
odmenenie takisto v niektorej prestávke čo najskô r. Pri ́padne podporit ̌ iný návrh, ktorý
̌ u krásnemu športu. Finančne
vyjde s diskusie a ktorým by sme pritiahli najmenši ́ch k násm
by to určite nebolo náročné, pomohli by určite aj samotni ́ rodičia, ako kedysi my.
návrh schválený (viď návrh Dávid Tomášek)

3.) Zjednotit ̌ vekové kategórie i obsahy motocyklov v triedach MX Junior a MX2 s okolitými
federáciami a FIM. Obnovit ̌ zrušené zatriedenie v tejto triede – všetci do 21 rokov /pri ́padne
iný vek/ trieda buď Junior, alebo MX2 podl ̌a motocykla – žiadna trieda A/B – Hobby,
začiatočni ́k – to nech sa jazdi ́ na gulásǒ ch, ale nie na podujatiach pod hlavičkou SMF na
regiónoch.
návrh bol po prerokovaní s obmenami schválený


Tomáš Pavlovčík:
1.) Zrušiť vyhodnotenie tried MX1 hobby B a MX2 hobby B
Za – 49 , proti – 2 , zdržal sa - 10 návrh schválený
2.) Zvýšiť minimálny vek triedy MX2 hobby na 19 rokov
Za – 43 , proti – 2 , zdržal – 17
návrh schválený

10. Po schválení návrhov nasledovala diskusia:
Tomáš Pavlovčík:
Informoval prítomných o novinkách vo FIM Európa, o plánovaných podujatiach vrátane
majstrovstiev Európy v motokrose tried EMX65, EMX85 a EMX OPEN konajúcich sa 13.14.4.2017 na Slovensku.
Tatiana Kašlíková:
Taktiež prezentovala plánované významné podujatia konajúce sa v budúcom roku, MS endura
v Púchove, ME endura v Gelnici, Speedway GP v Žarnovici, Get on Top v Porúbke,... Následne
informovala o pripravovanom Večeri majstrov SMF za rok 2016 - 17.12.2016 a o nových
zákonných nariadeniach v športe – zákon o športe 440/2015 a zákon o organizácii športových
podujatí č.1/2014. Informovala taktiež o pripravovanom seminári hlavných usporiadateľov
a bezpečnostných managérov. Vo svojom vystúpení sa zaoberala i problematikou prihlasovania
jazdcov do nominačnej listiny. Jazdci s celoročnou licenciou budú uprednostňovaní pri
priraďovaní štartového čísla. Jazdci sa môžu prihlásiť na stránke www.smf.sk
Milan Hudok:
Chcel zmeniť vekový limit pre triedu MX4 na 39 rokov – po prerokovaní bol návrh zamietnutý
Peter Pipich:
Kritizoval organizátorov a konkrétne tím Tomáša Bučenca – Racing 99 za nedodržiavanie
nočného kľudu na podujatiach. Komisia sa zaviazala zlepšiť spoluprácu s organizátorom a v
prípade nedodržania bude privolaná polícia.
Rudolf Kováčik:
Poukazoval na nedostatočné zabezpečenie a pripravenosť trate zo strany organizátorov.
Organizátor by mal dohliadnuť na kvalifikovaných traťových komisárov, technické zabezpečenie
ako sú vlajky, všetky signalizácie a hlavne správne polievanie trate. Sťažoval sa aj na vulgárne
osočovanie zo strany doprovodu jazdca počas závodu vo Sverepci. Podľa platných predpisov za
správanie doprovodu zodpovedá jazdec a pri opakovaní sa uvedeného priestupku sa bude toto
riešiť v zmysle disciplinárneho poriadku SMF.
Zoltán Vörös:
Pýtal sa na použitie a prenájom žltých plastových kolíkov používajúcich sa na vyznačenie trate.
ŠK sa bude danou problematikou zaoberať.
Peter Smížik:
Prezident SMF poďakoval za schválenie návrhov. Ďalej reagoval na diskusný príspevok
generálnej sekretárky SMF p. Kašlíkovej ohľadom zákona o športe. Apeloval na všetkých
zúčastnených, aby si zakúpili členské licencie, čím by sa zvýšila členská základňa SMF. Taktiež

ho potešilo jednanie s promotérom MM SR pre rok 2017 a chválil kroky komisie, ktoré viedli k
úspešnej spolupráci s EMX tournament. Reagoval aj na príspevok pána Kováčika, kde v prípade
konfliktu môže riešiť situáciu disciplinárna komisia. Vyzdvihol i snahu komisie pomôcť triede
MX50 a aj iným mládežníckym triedam. Informoval prítomných o stretnutí s Andreou
Zmajkovičovou, kde jednania smerujú dobrým smerom a verí, že čoskoro sa SMF dohodne na
spolupráci. Ako veľké plus tejto spolupráce vidí v opätovnom zaradení triedy Quad do
kalendára SMF. Nakoniec sa poďakoval organizátorom, jazdcom, motokrosovej komisii,
rodičom a všetkým, ktorí aktívne prispievajú k rozvoju motokrosu SMF.
11. Správu návrhovej komisie, ktorá obsahovala návrh na uznesenie VZ MX SMF, predniesol R.
Kováčik, valné zhromaždenie ju jednohlasne schválilo.
12. Záverom viceprezident MX SMF Ľuboš Löffler poďakoval všetkým prítomným za účasť na VZ
MX za rok 2016.

Považská Bystrica, 20.11.2016

Zapísal: Tomáš Pavlovčík, v.r.
Overil: Ľuboš Löffler, v.r.

UZNESENIE
z valného zhromaždenia disciplíny MOTOKROS SMF za rok 2016, zo dňa 19. 11. 2016
VZ MX SMF schvaľuje:
1. Správu mandátovej komisie VZ Trial SMF.
2. Voľbu pracovných komisii VZ.
3. Správu o činnosti disciplíny MX SMF za rok 2016
4. Správu o hospodárení disciplíny MX SMF 2016 ku dňu zasadnutia VZ.
5. Delegátov na GZ SMF: Ľuboš Löffler, Tomáš Pavlovčík, Mariana Garčárová, Martin Stanko, Dušan
Predanocy, Vladimír Preis, Dávid Tomášek, Rudolf Kováčik, Jozef Bohuslav, Miroslav Marônek.
Náhradníci: Vladimír Moravčík a Jozef Moravčík.

6. Zmeny NŠP podľa prerokovaných a schválených úprav a doplnkov – viď bod 9 zápisnice VZ
MX SMF.
VZ TRIAL SMF ukladá:
1. Zapracovať odsúhlasené úpravy do NŠP pre sezónu 2017 a tieto zverejniť na web stránke SMF.
Z: ŠK Trial SMF
T: 15.12.2016
2. Dopracovať kalendár podujatí 2017 pri zohľadnení prerokovávaných pripomienok, do ktorého
budú zaradené i podujatia triedy MX50.
Z: ŠK MX SMF
T: január 2017
3. V sezóne 2017 venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu NŠP a disciplinárneho poriadku SMF.
Po dohode s organizátormi prísne dodržiavať nočný kľud v depách jednotlivých podujatí sezóny
2017.
Z: ŠK MX SMF
T: sezóna 2017

Považská Bystrica, 20. 11. 2016

Zapísal: Tomáš Pavlovčík, v. r.
Overil: Ľuboš Löffler, v. r.

