Zasadnutie komisie MX SMF
Nimnica 25.1.2018

Prítomní: Löffler Ľuboš, Garčárová Mariana, Pavlovčík Tomáš, Predanocy Dušan

● Kalendár podujatí:
MM SR – 6 podujatí: Gbely, Myjava, Sverepec, Mníšek nad Hnilcom, Veľké Uherce, Šenkvice
MM SR deti – 4-5 podujatí, termíny sa budú upravovať po stretnutí so zástupcami usporiadateľov RP
RPZ – 6 podujatí
RPV – 5 podujatí

● RPZ - Komisia rozhodla že z dôvodu vysokého počtu jazdcov v triedach MX65,MX85 a MX Ladies sa z počtu 6
podujatí na dvoch podujatiach vylúči triedy MX65, na ďalších dvoch triedy MX85 a na ďalších dvoch triedy
MX Ladies.

● RPV zostáva bez zmien.
● MM SR – technické preberanie večer pred podujatím + ráno v deň podujatia /t.j. 2-dňové/.
RP - ráno v deň podujatia /1-dňové/
● FIM -všetci držitelia medzinárodných licencií A budú musieť doplatiť administratívny poplatok vo výške 11€ z
dôvodu navýšenia zo strany FIM. Tento poplatok nariadil FIM a SMF ho musí odovzdať v plnej výške FIM.

● Online registrácia - v roku 2018 bude spustená online registrácia na podujatia RP a sankčný poplatok za
neprihlásenie bude 5€, ktorý zostáva v prospech organizátora.

● MX komisia - navrhuje zvýšiť odmeny delegovaným činovníkom na hodnoty:
Predseda rozhodcovského zboru, riaditeľ pretekov, športový komisár, hlavný technický komisár –
50€, technický komisár – 45€, environmentálny komisár – 35€. Návrh bude prerokovaný v RR SMF.

● MM SR – ŠK MX SMF schválila, že odmeny pre jazdcov na podujatiach MM SR v triede MX Open zostávajú
nezmenené. Bola schválená zmena v triede MX2 , kde budú pre rok 2018 odmeny nasledovné (suma je za 1 jazdu):
1. 150€
4. 80€
7. 30€
10. 20€
13. 10€
2. 120€
5. 60€
8. 20€
11. 10€
14. 10€
3. 100€
6. 40€
9. 20€
12. 10€
15. 10€

● ŠK MX SMF schválila, že jazdcom Richard Šikyňa a Tomáš Kohút refunduje poplatky za licencie FIM/FIME
a poistenie liečebných nákladov v zahraničí.

● MX 50 – ŠK MX SMF schválila, že poplatok za celoročnú licenciu pre triedy MX50 zostáva na hodnote 5€.
● MX Ladies – ŠK MX SMF musí doplniť do NŠP v bode 032.3.2 triedu MX Ladies.
● RP - postupový kľúč: jazdci vybraní komisiou postupujú do vyššej triedy MX2 alebo MX Open na dobu neurčitú.
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● Komunálny odpad - na všetkých podujatiach sú jazdci povinní zlikvidovať komunálny odpad, ktorý vyprodukujú
počas tohto podujatia. Organizátori pripravia veľkoobjemové kontajnery, resp. priestor, kde sa bude odpad odovzdávať.

● MX komisia - navrhuje viceprezidenta SMF pre MX p. Ľ. Löfflera ako kandidáta na 1.viceprezidenta SMF.
● ŠK MX SMF schválila:
1. paušálny príspevok viceprezidentovi SMF pre MX vo výške 200€ mesačne,
2. jednorazový príspevok 300€ pre p. Garčárovú za prípravu záverečného vyhodnotenia RPV v Matejovciach a vedenie
agendy RPV v roku 2017,
3. príspevok 100€ pre Tomáša Pavlovčíka - za vedenie agendy – Nominačná listina
200€ pre Tomáša Pavlovčíka za vedenie agendy RPZ v roku 2017,
4. príspevok pre D. Predanocyho a R. Hornáčka vo výške 300€ /spolu/ za prípravu a vedenie sústredenia
detí a mládeže v Starej Turej.

Spracoval: Tomáš Pavlovčík

Overil: Ing. Ľuboš Löffler

