Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 20.08.2015 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice
( viď pozvánka)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o hospodárení SMF k 31.07.2015 a prehodnotenie finančného krytia činnosti SMF 2015
Správa o stave členskej základne SMF 2015 k 19.8.2015
Športová sezóna 2015 v jednotlivých disciplínach
ISDE 2015 a prezentácia SMF
Informatívna správa o účasti SMF na kongrese FIM-E 2015 na Malte
Príprava vyhodnotenia športovej sezóny 2015 – „Večer majstrov SMF 2015“
Rôzne.
a) Sťažnosť na riaditeľa preteku a jury pri MM SR v motokrose v Mníšku n/Hnilcom.
10. Ukončenie.
1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Smižík, ktorý v úvode privítal na zasadnutí nového viceprezidenta
SMF pre trial Ivana Dedinu.
2. Kontrolu uznesení, ktorú obdržali členovia RR v rokovacom materiáli predniesla GS sl. Kašlíková :
1.Uznesenia splnené :
1-4/2007,6-12/2007,16/2007,18-30/2007,34-38/2007,40-43/2007,45-48/2007; 1-2/2008,4-8/2008,10-16/2008,18-32/2008,3438/2008,40-43/2008,45-46/2008,49/2008; 1/2009, 3-8/2009, 10-22/2009, 24/2009, 26/2009, 28-32/2009, 34/2009, 36-38/2009;
02-09/2010, 10-19/2010, 21-22/2010, 23-32/2010, 01-03/2011, 06/2011,08-19/2011, 21-30/2011, 32-35/2011, 37-39/2011,
41-47/2011, 50-51/2011, 01-03/2012, 06-08/2012, 11-12/2012, 14-18/2012, 20-24/2012, 26-27/2012,28-29/2012, 31-32/2012, 3433/2012,43/2012, 45-49/2012, 50-53/2012,02-03/2013,08-18/2013, 21-34/2013, 37/2013, 38-40/2013, 42-58/2013, 01-05/2014,
08-12/2014, 14-24/2014, 25-27/2014, 29-33/2014, 35-43/2014, 44,46,47-50/2014,52-54,56,59/2014, 63-68/2014,
04/2015, 7-11/2015, 14/2015
UZNESENIE č.45/2014
Na zasadnutiach RR SMF informovať o vývoji súdneho sporu medzi SMF a MX Slovakia.
Z: prezident SMF
T: do uzatvorenia kauzy
Súdny spor je uzatvorený a to v prospech SMF. V súčasnej dobe riešime ešte finančné vyrovnanie s právnou kanceláriou.
UZNESENIE č.62/2014
Prostredníctvom web stránky SMF spustiť od sezóny 2015 novú sekciou pod motokrosom a to predstavenie motokrosových tratí
s možnosťou trénovania na okruhoch.
Z: GS
T: 31.5.2015
UZNESENIE 01/2015
V súvislosti s kampaňou „Licencia SMF – zákaznícka karta“ spracovať samostatnú sekciu na web stránke, kde bude kampaň
predstavená a kde budú zverejnení partneri, ktorí sa do kampane zapoja. Zároveň pokračovať v získavaní potenciálnych
partnerov kampane.
Z: GS
T: 20.5.2015 a trvalý
Sekcia je spustená a bude sa priebežne dopĺňať o nových partnerov SMF.
UZNESENIE č.20/2015
Zverejniť znenie navrhovaného zákona o športe k pripomienkovému konaniu na web stránke SMF.
Z: GS
T: 20.5.2015
UZNESENIE č.22/2015
V koordinácii ŠK ŠMT, CPM a sekretariátu SMF zabezpečiť účasť SMF na podujatí Deň motorkárov v Piešťanoch a v spolupráci so ŠK
TPM zabezpečiť účasť na Autosalóne v Prešove.
Z: ŠK ŠMT, CPM , TPM a GS
T: jún 2015
2. Zrušené uznesenia :
06, 15/2006; 05,13-15,17,31,33,44/2007; 3,913,17,33,39,44,47,48/2008; 2,4,9,23,25, 27,33,35/2009; 01,20,33/2010, 05, 07,
36,40,48/2011; 04,09,12,13,25,33,44/2012; 01/2013, 05-07/2013, 20/2013, 22/2013, 33-36/2013, 06-07/2014, 34/2014,
51/2014, 55/2014, 58/2014, 61/2014, 60/2014, 5/2015

3.Uznesenia v trvaní :
UZNESENIE 48/2001
Tlmočiť predsedom ŠK a výborov termíny konania všetkých školení a seminárov v rámci SMF. Z: GS, ŠK,TV.EV

T: trvalý
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UZNESENIE 23/2002
Na základe predpisov na použitie finančných prostriedkov na štátnu reprezentáciu RR nariaďuje jednotlivým športovým komisiám
realizáciu preplácania odmien za umiestnenie na ME a MS až po skončení sezóny a to len do výšky pridelených finančných
prostriedkov na daný kalendárny rok.
Z: ŠK
T: trvalý
UZNESENIE 09/2003
V prípade, že ŠK bude od sekretariátu SMF žiadať vystaviť objednávku, je potrebné aby takáto žiadosť bola zo strany komisie
doručená písomnou formou s uvedením výšky úhrady objednaných služieb/tovaru.
Z: komisie a výbory SMF T: trvalý
UZNESENIE 17/2003
Žiadosť o podujatie ME a MS od usporiadateľských organizácii bude SMF akceptovaná až po zložení príslušného zápisného poplatku
na účet SMF. Uvedená finančná čiastka bude príslušnej komisii zadržaná - vyvinkulovaná na príslušnom účte. V prípade, že podujatie
nebude usporiadateľovi pridelené čiastka sa bezodkladne vráti žiadateľovi. Z: sekretariát SMF
T: trvalý
UZNESENIE 24/2003
Finančné prostriedky na školenie činovníkov FIM uvoľniť len v prípade, že účastníci takéhoto školenia úspešne zložia záverečné
skúšky a získajú príslušnú licenciu FIM.
Z: viceprezidenti za ŠK a predsedovia výborov
T: trval
UZNESENIE 17/2004
Všetky zálohy vyplatené SMF musia byť do 30 dní od dátumu výberu zúčtované, alebo vrátené, v opačnom prípade bude dotyčnému
jazdcovi, resp. predstaviteľovi SMF zastavená činnosť až do splnenia uvedenej povinnosti. Pri podpise prevzatia zálohy je potrebné
podpísať i prehlásenie, že o danej skutočnosti bol menovaný oboznámený a je si vedomý následkov, spojených s nedodržaním tohto
uznesenia RR. Z: sekretariát SMF + členovia SMF T: trvalý
UZNESENIE 32/2007
V budúcom období pri stanovení termínov národných športových podujatí zohľadňovať termíny medzinárodných podujatí a zvýšiť
komunikáciu medzi jednotlivými disciplínami. Podujatia MS a ME majú v budúcom období prioritu v kalendári SMF.
Z: ŠK SMF
T: trvalý
UZNESENIE 39/2007
Z prijatého 2% podielu dane poskytovať dotácie len tým, ktorý predložia kompletné doklady na zúčtovanie v termíne do 31.05.
nasledujúceho roku po roku prijatia podielu dane. Po uvedenom termíne zostávajú všetky takto získané finančné prostriedky na účte
SMF. Z: ekonómka SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.04/2011
Licencie SMF – jazdecké, členské i licencie činovníkov SMF bez výnimky vystaviť a odovzdať až po doručení kompletných náležitosti,
t.j. doručeniu žiadosti s príslušným potvrdením od lekára a zaplatením licenčného poplatku.
Z: sekretariát SMF a ŠK SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.31/2011
Na stránke SMF zverejňovať kompletné zápisnice z rokovaní RR, nie len uznesenia. Z: GS

T: trvalý

UZNESENIE č.05/2012
Účasť na medzinárodných seminároch činovníkov disciplín SMF zabezpečovať po finančnej stránke z prostriedkov príslušných
disciplín SMF. Účasť na seminároch členov výborov SMF musí byť vždy prerokovaná v RR a to i s odsúhlasením výšky nákladov na
na uvedených seminároch.
Z: RR a ŠK disciplín SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.19/2012
ŠK dôsledne kontrolovať používanie symbolov SMF na podujatiach SMF a to hlavne umiestnenie loga na plagátoch , ktoré musí byť
vopred pred ich distribúciou odkonzultované s viceprezidentom za danú disciplínu alebo sekretariátom SMF. Taktiež je
bezpodmienečne nutné zo strany ŠK TPM zabezpečiť umiestnenie vlajky SMF v dejisku konania príslušného podujatia.
Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.04/2013
V spolupráci s OÚ Sverepec sledovať situáciu ohľadne odpredaja podielu v NKC Sverepec a hľadať prípadné zdroje pre odkúpenie
tohto podielu v prípade schválenia odpredaja. Z: prezident SMF
T: priebežne
UZNESENIE č.19/2013
Od najbližšieho zasadnutia RR predkladať na zasadnutiach prehľad uzatvorených zmlúv za obdobie medzi dvoma RR SMF a na
každom zasadnutí RR SMF odsúhlasiť overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR SMF.
Z: GS SMF
T: od najbližšieho zasadnutie RR SMF trvale
UZNESENIE č.41/2013
Rokovací materiál na zasadnutie RR SMF zasielať členom riadiacej rady vždy min. 3-4 dni pred termínom zasadnutia RR SMF.
Z: GS
T. trvalý
UZNESENIE č.28/2014
Športové podujatie SMF bude pridelené len organizátorovi, ktorý je členom SMF. S každým organizátorom musí byť uzatvorené
poverenie- zmluva na príslušný súťažný ročník, ktorá bude zahrňovať všetky práva a povinnosti pre organizáciu športového podujatia
SMF. Bez uvedeného poverenia nebudú zo strany sekretariátu SMF potvrdené príslušné ZU na podujatie.
Z: ŠK disciplín SMF
T: trvalý
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UZNESENIE č.57/2014
Na RR v roku 2015 predkladať priebežné vyhodnotenie spolupráce so spoločnosťou NFA FG, s.r.o..
Z: GS
T: rok 2015
UZNESENIE č.02/2015
Pokračovať v rokovaniach s organizátormi podujatí pitbike ohľadne prípadnej spolupráce pri organizácii podujatí v sezóne
2016. Z: viceprezident pre TPM a GS
T: október 2015
UZNESENIE č.03/2015
Na všetkých podujatiach SMF – majstrovských, regionálnych a voľných musí byť na plagátoch a tlačovinách uvedené logo SMF a to
ako športovej autority a nie partnera podujatia. Taktiež musí byť na každom podujatí vyvesená vlajka SMF.
Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.06/2015
Zabezpečiť dopracovanie knihy mapujúcej históriu SMF a pripraviť jej krst .
Z: prezident, viceprezident pre EaR a Trial SMF
T: december 2015
UZNESENIE č.12/2015
V spolupráci s novým predsedu LV SMF z aktivovať činnosť lekárskeho výboru.
Z: GS a predseda LV
T: priebežne rok 2015
UZNESENIE č.13/2015
Preveriť možnosť zabezpečenia novej výpočtovej technicky na sekretariát SMF formou sponzorského daru.
Z: GS
T: priebežne rok 2015
UZNESENIE 15/2015
Pripraviť pre rok 2016 spoluprácu s Power Fest v oblasti šprintu motocyklov a pripraviť návrh jednotných predpisov pre šprint
motocyklov..
Z: viceprezident pre ŠMT p.Božek
T: VZ ŠMT za rok 2015 a rok 2016
UZNESENIE č.16/2015
V spolupráci s FTVŠ pripraviť školenie trénerov motocyklového športu I. stupňa v období október – december 2015.
Z: GS
T: v texte
UZNESENIE č.16/2015
Po zodpovedaní sporných otázok v zákone č.1/2014 o organizácii športových podujatí zo strany MŠVVaŠ SR pripraviť v medzi
sezónnom období seminár organizátorov podujatí SMF. O stave príprav informovať na najbližšom zasadnutí RR.
Z: GS
T: október 2015
UZNESENIE č.17/2015
Na októbrové zasadnutie RR SMF pripraviť návrh opatrení pre zvýšenie členskej základne SMF, kde nosnú časť bude tvoriť nábor
v rámci mototuristických podujatí..
Z: športové komisie a GS
T: v texte
UZNESENIE č.19/2015
Sledovať prípravu FIM Rally 2016 a spolupracovať s organizátormi pri príprave tohto podujatia. K podujatiu pripraviť podrobnejšiu
správu na októbrové zasadnutie RR SMF.
Z: prezident SMF, p.Božek, GS
T: v texte a október 2015
UZNESENIE č.21/2015
Sledovať problematiku a vývoj ohľadne návrhu nového zákona o športe.

Z: GS SMF

T: priebežne

4.V termíne nesplnené uznesenia:

UZNESENIE č.18/2015
Uskutočniť stretnutie s novým predsedom lekárskeho výboru SMF za účelom spracovania návrhu aktivít LV SMF.
Z: prezident SMF
T: jún 2015
Po rozdiskutovaní RR uvedené uznesenie zrušila.

3. Správa o stave hospodárenia SMF k 31.07.2014 a prehodnotenie finanč. krytia činnosti SMF 2015
Správa, ktorú spracovala sl. Cipciarová k 31.07.2015, bola predložená v rokovacom materiály písomne a bližšie
informácie podal GS. Stav pod účtov ŠK bol odoslaný viceprezidentom ku kontrole ešte pred zasadnutím RR ku kontrole
– bez pripomienok. RR prerokovala i aktuálne finančné krytie činnosti SMF ku dňu zasadnutia RR SMF. Po krátkej
diskusii RR správu berie na vedomie. GS predložil RR v písomnej forme i prehľad uzatvorených zmlúv SMF ku dňu
zasadnutia RR SMF.
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4. Správa o stave členskej základne SMF 2015 k 18.8.2015
2014
CPM spolu
CPM
akadémia
Vintage
scooter/minimoto/miniGP
EaR
TPM spolu
z toho mx
mx d
supermoto
quad
Trial
ŠMT
PD
Člen
Environ.komisár
Technický komisár
Riaditeľ/šport.komisár
Traťový komisár
Medical
Timekeeping

147
56
0
54
37
324
285
244
24
7
10
14
44
10
25
13
22
37
25
3
1

158
64
0
50
44
338
324
280
23
9
12
16
44
6
53
14
18
45
0
2
1

Spolu
Skutočne

950
895

1019
962

z toho

Pokles členskej základne SMF v porovnaní v rokom 2014 o 67 členov.
.
5. Športová sezóna 2015 v jednotlivých disciplínach
V úvode informovala GS o zmenách v kalendári podujatí SMF 2015. Následne predniesli viceprezidenti za disciplíny
krátke zhodnotenie priebehu športovej sezóny vo svojej disciplíne ku dňu zasadnutia RR SMF.
I. Dedina – Trial - informoval o ukončení sezóny 2015 v rámci ktorej sa uskutočnili 3 podujatia v SR + 1 v Poľsku. Taktiež
informoval i získaní titulu majstra Európy Vladimírom Kothayom v kat.veterán. V roku 2016 sa pripravuje podujatie Alpe
Adrie v Nitre.
J. Zliechovec – PD – informoval o uskutočnených podujatiach a o augustovej Zlatej prilbe po ktorej by sa mal uskutočniť
už len Testimoniál Martina Vaculíka v októbri. Následne informoval o príprave mladých jazdcov a o ich účasti na
podujatiach v sezóne 2015.
A. Božek – ŠMT – informoval o účasti SMF na Relly FIM a o príprave účasti na Mototoure národov v Taliansku , taktiež
o príprave vytvorenia tzv. Feminy sekcie v komisii ŠMT od sezóny 2016.
P. Lazar – EaR – vo svojom vystúpení informoval o zrušenom podujatí endura v Pov.Bystrici z dôvodu nesúhlasu
poľovníckej verejnosti – následne bolo, po diskusii na danú tému, prijaté uznesenie RR SMF. Vzhľadom na ISDE bude
problém nájsť náhradného organizátora. Hlavnou úlohou ŠK je zabezpečenie účasti vo všetkých hlavných súťažiach na
motocyklovej šesťdňovej súťaži v Košiciach. Po skončení ISDE sa uskutoční už len súťaž dvojíc. V oblasti ŠR sa
pripravuje účasť na záverečnom podujatí ME enduro v Nemecku, kde M. Ševela je priebežne na treťom mieste.
L. Löffler – TPM – informoval o uskutočnených podujatiach sezóny 2015. Na majstrovských podujatiach sa zaznamenal
pokles účasti jazdcov, v rámci podujatí RP boli problémy s polievaním. V oblasti ŠR vyzdvihol 6.miesto R. Šikyňu na MS
juniorov a taktiež informoval o príprave účasti tímu v zložení M. Kohút, R. Šikyňa, T. Šimko na Motokrose národov vo
Francúzsku. Taktiež informoval o pripravovanom sústrední mládeže MX65, MX85, MX125.
L. Šnegoň – CPM - prezentoval priebeh uskutočnených podujatí MM SR IMRC 2015, ktoré sa uskutočňujú v rámci
podujatí Alpe Adria. Práve tu bol v Maďarsku zaznamenaný smrteľný pád slovinského jazdca v triede superbike. Taktiež
poukázal na rapídny pokles účasti jazdcov na podujatiach, prakticky bez poľských a českých jazdcov by sa nedalo jazdiť.
Finále seriálu sa uskutoční na Slovakia Ringu 12.-13.9.2015. Pre rok 2016 sa bude musieť v mládežníckych kategóriách
opätovne rokovať ohľadne spolupráce s MAMS a AČR.
6. ISDE 2015 a prezentácia SMF
ISDE 2015 sa uskutoční v Košiciach v dňoch 7.-12.9.2015 – otvorenie je v sobotu 5.9.2015. SMF bude na ISDE
v Košiciach reprezentovať celkom 54 jazdcov : 6 v TT, 4 JTT, 2 WTT a 42 jazdcov v 14-tich klubových tímoch. Prehľad
trophy teamov a klubových tímov bol členom RR predložený v písomnej forme spolu s programom ISDE. RR prerokovala
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i nákres paddocku A, kde bude mať SMF plochu o rozmeroch 13x13m. Na uvedenej ploche bude umiestnený stan SMF
s predajným stánkom na suveníry. RR berie na vedomie uskutočnenie tzv. slovenského večera pre hostí a delegátov 32
zúčastnených krajín. Večer sa uskutoční v stane SMF a to v sobotu, deň pred slávnostným otvorením. Okrem toho bude
mať SMF druhý predajný stánok v OD Optima a to spolu s výstavkou historických motocyklov.
GS na zasadnutí RR informovala o stavbe stanu v spolupráci s I. Liptákom a to v cene 600€ - stavba stanu 10x10m
s podlahou + 1 stan 3x6m. Súčasne GS informovala o zabezpečení predaja suvenírov s tým, že sa bude objednávať len
také množstvo, ktoré sa predpokladá predať. RR prerokovala preložený návrh finančného krytia účasti a prezentácie
SMF na ISDE v celkovej výške 5.055€ a personálne zabezpečenie v stane SMF a v dvoch predajných stánkoch SMF.
Materiál je súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR SMF.
7. Informatívna správa o účasti SMF na kongrese FIM-E 2015 na Malte
Kongres FIM Európa sa uskutočnil v dňoch 2.-4.7.2015. Za SMF sa kongresu zúčastnili: Peter Smižík, Peter Baláž,
Pavol Sás, Pavol Šinský, Tomáš Pavlovčík - v rámci šetrenia bez GS – na porade Generálnych sekretárov v piatok večer
sa zúčastnil prezident SMF p. Smižík. Z dôvodu zasadnutia komisii v piatok 3.7.2015 sa letelo už vo štvrtok 2.7.2015.
Program končil v sobotu neskoro večer, t.j. odlet bol zabezpečený v nedeľu ráno.

Rozpočet:
Letenky: 5x 147€
Auto PHM+poplatky
Parkovné
Sás – doprava KE-BU
Ubytovanie
2/2 – 90x2x3 noci
1/1 – 80x1x3 noci
diéty 5 os.x3x45€
Spolu náklady
Vyúčtovanie:
Letenky 4 x 209,04
Letenka Sás z BUD.
Ubytovanie
Diéty 5x 146,50
Doplatok batožiny
Dialn.poplatok
Parkovne
Taxík
Poistenie

= 735€
= 140€
= 80€
= 85€
= 540€
= 240€
= 675€
= 2.495€

Príjem: 4 x 300 = 1200€

Plánované náklady: 1.295€

Príjem: 4 x 300 = 1200€

Skutočné náklady: 1.573,76

= 836,16
= 188,47
= 780,00
= 732,50
= 162,66
= 9,54
= 19.43
= 30,00
= 15,00

Skutočné náklady = 2.773,76

Rozpočet prekročený o 278,76€ - náklady na taxík (FIME nezabezpečila transfer z letiska na hotel) a doplatok za
batožinu, nakoľko sa jednalo let nízko nákladovou spoločnosťou, kde bola v cene letenky len malá príručná batožina na
palubu, museli sme priobjednať každému cestujúcemu malý kufor.
8. Príprava vyhodnotenia športovej sezóny 2015 - „Večera majstrov SMF 2015“

RR prerokovala odsúhlasila uskutočnenie dekorovania víťazov majstrovských tried SMF obdobne ako v roku 2014 - „
večer majstrov“ v Púchove. V DK Púchov sme predbežne zarezervovali termín podujatia na sobotu 5.12.2015. Na
najbližšom zasadnutí RR bude večer majstrov za rok 2015 bližšie prerokovaný.
9. Rôzne

a/ Sťažnosť na riaditeľa preteku a jury pri MM SR v motokrose v Mníšku n/Hnilcom.
RR sa danou problematikou zaoberala a poveruje ŠK TPM zaoberať sa danou sťažnosťou, nakoľko to spadá pod ich
kompetenciu – viď uznesenie RR.
10. Ukončenie.
Prezident SMF p. Smižík sa v závere zasadnutia poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí RR.
V Pov. Bystrici 20.augusta 2015
zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
generálny sekretár SMF

.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 20.08.2015
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Informatívnu správu o dotáciách z MŠVVaŠ SR pre rok 2015.
Prehľad uzatvorených zmlúv SMF k 20.08.2015
Stav hospodárenia SMF k 31.7.2015 a finančné krytie činnosti SMF k danému dátumu.
Vyhodnotenie účasti delegácie SMF na kongrese FIM Európa na Malte.

2.
a)
b)
c)
d)

Riadiaca rada schvaľuje :
Zrušenie uznesenia č.18/2015.
Zmenu termínu splnenia uznesenia č.06/2015 do decembra 2015 a taktiež jeho preformulovanie..
Uskutočnenie FIM Rally 2016 na Slovensku – Liptovský Trnovec.
Návrh prezentácie SMF na ISDE 2015 spolu s finančným krytím vo výške 5.055€.

3.

Riadiaca rad ukladá :
UZNESENIE č.23/2015
Opätovne poslať jednotlivým klubom –prevádzkovateľom motokrosových tratí ponuku prezentácie trate a prípadných
tréningov prostredníctvom web stránky SMF.
Z: GS
T: 31.10.2015
UZNESENIE č.24/2015
Zabezpečiť prezentáciu SMF v rámci ISDE 2015 v Košiciach. Za uvedeným účelom prerokovať zabezpečenie stravovania
na tzv. slovenský večer pre delegátov jednotlivých zúčastnených krajín a hostí. Taktiež zabezpečiť prezentačný materiál
taktiež materiál do predajných stánkoch.
Z: GS
T: termín ISDE 2015 Košice
UZNESENEI č.25/2015
Pred prípravou súťažného ročníka 2016 uskutočniť jednanie na úrovni MŽP SR a poľovníckeho zväzu za účelom
predchádzania problémom pri schvaľovaní oficiálnych motocyklových podujati.
Z: prezident a GS SMF
T: november 2015
UZNESENIE č.26/2015
ŠK TPM spracovať stanovisko z sťažnosti na riaditeľa preteku a jury pri MM SR v motokrose v Mníšku n/Hnilcom.
Z: ŠK TPM
T: 31.8.2015
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