Zápisnica z Valného zhromaždenia TPM SMF za rok 2015,
konanej dňa 21.11.2015 v Banskej Bystrici.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valné zhromaždenie viedol viceprezident TPM-ing.Löffler Ľuboš.
1.Privítal prítomných a dal hlasovať o programe VZ. Neboli žiadne návrhy na zmenu resp. doplnenie
programu VZ.
Hlasovanie : prítomný - 42 , za - 42 , proti – 0 , zdržal – 0.
2. Voľba pracovných komisií : mandátova komisia – Snižík Eduard/predseda/
Marko Miloš /člen/
Kováčik Rudolf /člen/
volebná komisia – Hudok Milan /predseda/
Snižík Peter / člen/
Henčl peter/ člen /
návrhová komisia – Čič Roman / predseda/
Novák Vladimír /člen /
Mihaleje Rudolf / člen /
Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 42 , proti -0 , zdržal – 0 .
3. Správu o činnosti komisie TPM prečítal Ing.Löffler. Tvorí prílohu zápisnice.
4. Správu o hospodárení ŠK TPM - prečítal Ing.Löffler. Tvorí prílohu zápisnice.
5. Správu mandátovej komisie prečítal jej predseda – Snižík Eduard. Tvorí prílohu zápisnice.
6. Plán o činnosti a rozpočet disciplíny TPM pre rok 2016 prečítal Ing.Löffler. Tvorí prílohu zápisnice.
7. Voľby viceprezidenta a dvoch členov komisie riadila volebná komisia. Na post viceprezidenta boli
dve kandidatúry- p.Miroslav Marônek, a Ing.Ľuboš Löffler. Ako kandidát za člena ŠK TPM bol
priamo na VZ navrhnutý p. Hudok Milan,st., ktorý sa kandidatúry vzdal. Nominantmi na dve miesta
v ŠK TPM boli : Garčárová Marian , Pavlovčík Tomáš. a Stanko Martin. Kandidáti na viceprezidenta
dostali možnosť sa prezentovať pred plénom. Využili ju obidvaja. Následne prebehli tajné voľby.
8. Voľba delegátov na GS. Ako delegáti na GS SMF boli zvolený : Löffler Ľuboš., Pavlovčík Tomáš
Stanko Martin, Garčárová Mariana, Predanócy Dušan, Novák Vladimír,st., Henčl Peter, Kopčan
Rado, Bohuslav Jozef, Kováčik Rudolf, náhradníci : Čič Roman, Jakubovie Miroslav.
Hlasovanie : prítomný 42 , za – 42 , proti – 0 , zdržal - 0
9. Správa volebnej komisie: predseda volebnej komisie p. Hudok oboznámil prítomných s výsledkami
volieb:
Voľby viceprezidenta SMF pre TPM: odovzdaných platných hlas. lístkov – 38 , M.Marônek získal 5
hlasov, Ľ. Löffler-33 hlasov
Voľby 2 člen. komisie: platných hlas. lístkov -40: Garčárová–36,Stanko-28,Pavlovčík Viceprezidentom ŠK TPM na funkčné obdobie 2016-2018 sa stal Ing. Löffler Ľuboš
Členmi ŠK TPM na funkčné obdobie 2016-2018 sa stali : Garčárová Mariana, Stanko Martin.
10. Zmeny NŠP : návrhy na zmeny predniesli ich predkladatelia:
Bc. Mihaleje Rudolf :- návrhy č. 2,3,4,a 5 z rokovacieho materiálu stiahol.

1. Jazdci ktorí nemajú vydanú platnú licenciu disciplíny TPM SMF na príslušný kalendárny rok sa môžu
zúčastniť preteku na jednorázovú licenciu, avšak bez nároku na body a vyhodnotenie po ukončení závodu.
2..Jazdci ako i ich doprovodný personál sú povinní dodržiavať pravidlá podľa NŠP a to počas stavania sa na
štart, čakania v čakacom priestore ako i počas celého závodu. ( je to zakotvené vo všeobecných predpisoch FIM
a SMF).
3.Jazdci sú povinní dodržiavať časový harmonogram podľa Zvláštnych ustanovení jednotlivých závodov pri
preberaní strojov.
4.Každý organizátor preteku je povinný riadne preškoliť traťových maršalov, riadne ich označiť a vybaviť
vlajkami patričných rozmerov žltej farby podľa NŠP.
5.Každý organizátor, ako i jazdec a jeho doprovod je povinný rešpektovať pokyny rozhodcovského zboru aby
nedochádzalo k porušovaniu NŠP.

Hlasovanie o jeho návrhu č.1 : prítomný - 42 , z – 0, proti -41 , zdržal – 1. NÁVRH NEBOL SCHVÁLENÝ
Hudok Pavol:
Jazdci, ktorí majú licenciu A,B a budú zaradený do MX1,MX2 pôjdu túto kategóriu. Aby sa štartovacia rampa
naplnila na 40 jazdcov budú do týchto kategórií doplnení jazdci meraného tréningu z tried MX1 hoby,MX2
hoby. Príklad: Jazdcov MX1 príde na pretek 10,doplní sa kategória desiatimi jazdcami z triedy MX1 hoby, ktorí
mali v meranom tréningu čas od 1-10 miesto. To isté sa urobí aj s triedou MX2 hoby. Jazdci,MX1 hoby a MX2
hoby, ktorí sa nekvalifikujú z meraného tréningu do triedy MX1 a MX2 pôjdu B finále, na jednu finálovú jazdu
15 min.+ 2 kola. Ak v tejto finálovej jazde bude mať jazdec o 5sek. rýchlejší čas na kolo, ako v meranom
tréningu, jazdec dostane čiernu vlajku. V tejto finálovej jazde budú vyhodnotený prvý traja bez rozdielu v
obsahu motocykla. Záverečné vyhodnotenie bude len trieda Hoby z B finálových jázd.
Myslím si, že v triedach MX1 a MX2 jazdí 10-15 jazdcov, je to pre diváka nezáživné .A naďalej nám v týchto
triedach ubúdajú jazdci. Ak sa v krátkom časovom období s triedou MX1 a MX2 niečo neurobí je to na škodu
Slovenského motokrosu.

Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 0, proti -39 , zdržal – 3 .

NÁVRH NEBOL SCHVÁLENÝ

Marônek Miroslav:
MM SR 2016
Návrh na rozdelenie tried ( navrhujem za každú triedu hlasovať samostatne):
-MX85
-MX4 nad 40 r.
-MX1 + MX2 + MX junior
-Pohárová trieda

Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 1, proti -40 , zdržal – 1 .




NÁVRH NEBOL SCHVÁLENÝ

Postupový kľúč do preteku MX1, MX2, MX junior:
MX1 a MX2 spolu 32 jazdcov, MX junior 8 jazdcov. Ostatní jazdci pôjdu Pohárovú triedu. Pri ďalšom
preteku, ak sa prví traja z Pohárového preteku nekvalifikujú do hlavného preteku a v pohárovom
preteku budú na prvých troch miestach, tak sa odsunú na štvrté až šieste miesto. Na prvé až tretie
miesto sa posunú jazdci zo štvrtého až šiesteho miesta. Pohárovú triedu vyhodnocovať len na
konkrétnom preteku, nie ako seriál
SLOVENSKÝ POHÁR 2016
Návrh na rozdelenie tried ( navrhujem za každú triedu hlasovať samostatne):
-MX85 + MX125 2t do 17 rokov
-MX4 nad 50 r. + Twinshot + doplniť MX4 do 50 r.
-MX1 hobby – vyhlásených prvých 5 jazdcov
-MX2 hobby – vyhlásených prvých 5 jazdcov
- MX1 + MX2 + MX junior
Do seriálu SP zarátavať len triedy MX125 5t do 17 rokov, MX4 nad 50 r., Twinshot
Triedy MX85, MX4 do 50 r., MX1 hobby MX2 hobby, MX1, MX2, MX junior zarátavať len do seriálov
východ a západ. Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 2, proti -38 , zdržal – 2 .

NÁVRH NEBOL SCHVÁLENÝ

Moravčík Jozef : Navrhujem výšku štartovného v Slov.pohári a regionálnych pretekoch vo výške 20€ / štart.
Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 2, proti -36 , zdržal – 4 .
NÁVRH NEBOL SCHVÁLENÝ
Löffler Ľuboš
1. bod 032.3.2 Triedy
d / MXJunior: 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 .
vysvetl.: trieda Junior by bola 2T do 125ccm s vekom do 19 /

Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 38, proti -2 , zdržal – 2 .

SCHVÁLENÝ NÁVRH

2. bod 032.3.2 Triedy
e / MX2: motocykle kategórie I. skupina A1 a kategórie II. skupina C s obsahom motora: od 100ccm do 150ccm
2T a od 175ccm do 250ccm 4T , pre pretekárov od 13 s do 23 rokov 2T a od 14 do 23 rokov so 4T.
vysvetl.: trieda MX2 - 2T od 100 do 150ccm s vekom od 13 do 23 rokov a
4T od 175 do 250 ccm s vekom od 14 do 23 rokov.
Spoločné rozjazdy : názov rozjazdy by bol MX2 junior = MX2+MXjunior – dĺžka trvania : MMSR 25 min

RP
20 min.
vysvetl.: Každá trieda t.j.MX junior a MX2 by bola samostatne bodovaná, samostatne vyhodnocovaná
v rámci preteku a aj serialov, ale rozjazdy by mali spoločné.
Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 38, proti -2 , zdržal – 2 .
SCHVÁLENÝ NÁVRH
3. bod 032.3.2 Triedy
f / MX open: motocykle kategórie I. skupina A1 a kategórie II. skupina C s obsahom motora: od 125ccm 2T a od
250 ccm 4T , pre pretekárov od 16 rokov .

Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 37, proti -2 , zdržal – 3 .

SCHVÁLENÝ NÁVRH

4. bod 032.3.2. Triedy
i. 1. / MX2 Hobby A : motocykle kategórie I. skupina A1 a kategórie II. skupina C s obsahom motora: od 100ccm
do 150ccm 2T a od 175ccm do 250ccm 4T, pre pretekárov od 13 do 28 rokov s 2T a od 14 do 28 rokov so 4T.
i. 2. / MX2 Hobby B : motocykle kategórie I. skupina A1 a kategórie II. skupina C s obsahom motora: od 100ccm
do 150ccm 2T a od 175ccm do 250ccm 4T, pre pretekárov od 29 do 39 rokov s 2T a od 29 do 39 rokov so 4T.

Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 28, proti -5 , zdržal – 9.

SCHVÁLENÝ NÁVRH

5. bod 032.3.2. Triedy
j .1. / MX1 hobby A: motocykle kategórie I. skupina A1 a kategórie II. skupina C s obsahom motora: od
150ccm 2T a od 250 ccm 4T pre pretekárov 18 - 28 ročných
j.2. / MX1 hobby B: motocykle kategórie I. skupina A1 a kategórie II. skupina C s obsahom motora: od
150ccm 2T a od 250 ccm 4T pre pretekárov 29 - 39 ročných .

Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 28, proti -5 , zdržal – 9.

SCHVÁLENÝ NÁVRH

6. 032. 8. 2. Kvalifikačný tréning : Každá trieda absolvuje kvalifikačný tréning podľa časového harmonogramu
uvedeného v ZU minimálne nasledovne : - pre MMSR ostáva v platnosti pôvodný text
- pre RP – minimálna dĺžka trvania je 10 min / doposiaľ bolo 15 min/.
Tento bod predkladajúci stiahol z rokovanie.
7. Systém zadeľovania jazdcov TPM do tried podľa typu licencie a štátnej príslušnosti:

- iná národnosť môže jazdiť pri Reg. Pohároch a SP aj v triedach MX4,MX1 hobby a MX2 hobby.
Poplatok za jednorázovú licenciu je 10.-eur.
Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 38, proti -1 , zdržal – 3.
SCHVÁLENÝ NÁVRH
Následne VZ hasovalo o prijatí návrhov úprav NŠP, ktoré predložil p.Predanocy Dušan priamo
na VZ: - museli prejsť 2/3 schvaľovaním. Návrhy boli na základe hlasovania následne
prerokované. Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 39, proti -1 , zdržal – 2 .

Dušan Predanocy:
1.Bodovanie jazdcov
Vrátiť sa k starému bodovaniu, aby jazdec musel mať odjazdených 70% preteku a musí prejsť

cieľom. Vzhľadom k tomu ,že je malý počet jazdcov tak sa nový spôsob neosvedčil.
Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 39, proti -2 , zdržal – 1 .
SCHVÁLENÝ NÁVRH
2.Nerešpektovanie predpisov
a)nedodržanie žltej vlajky, spomaliť, neskákať, nepredbiehať! Nedodržanie potrestať posunom o 5miest v danej rozjazde.
Hlasovanie: prítomný - 42 , za – 39, proti -2 , zdržal – 1. SCHVÁLENÝ NÁVRH
b)neskorý príchod do pred parkoviska - posledný na štart a posun v rozjazde o 5-miest – tento bod
bol stiahnutý z rokovanie
c)Štartovacie zariadenie.. Cudzia pomoc na štartovacom rošte a upravovanie pred štartovacím
roštom taktiež posun o 5-miest.
Hlasovanie: prítomný - 40 , za – 37, proti -1 , zdržal – 2. SCHVÁLENÝ NÁVRH

11. Diskusia:
V diskusii vystúpila p. Kašlíková- gen.sekretár SMF – informovala prítomných i zľavách na licenciách,
o Zákone o športe a tď. Pán Kováčik oboznámil prítomných o nedostatkoch organizátorov na
pretekov z jeho pohľadu ako športového komisára. Pán Miškov vystúpil ohľadom šetrenia pri
nominácií DČ. Pán Bohuslav oboznámil prítomných o zodpovednosti DČ.

12. Správu návrhovej komisie, t.j. Uznesenie VZ predniesol jej predseda p.Roman Čič - viď.
príloha.
Hlasovanie: prítomný - 40 , za – 40, proti -0 , zdržal – 0 .

Na záver viceprezident ŠK TPM poďakoval prítomným za účasť a korektnosť počas celého rokovania.

V Banskej Bytrici , dňa 21.11.2015.
Zapísal : ing.Löffler Ľ.
Overil: členovia komisie – Predanocy D., Stanko M. ,Garčarová M.

PRÍLOHA č. 1

UZNESENIE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE TPM SMF ZA ROK 2015

I. VZ TPM SMF schvaľuje:
1. Správu o činnosti disciplíny TPM za rok 2015.
2. Správu o hospodárení disciplíny TPM SMF ku dňu zasadnutia VZ.
3. Zmeny v NŠP TPM pre rok 2016 – podľa odsúhlasených úprav.
4. Voľbu viceprezidenta ŠK TPM SMF p.Ľuboša Löfflera na trojročné volebné obdobie 2016-2018.
5. Zvolených 2 členov ŠK TPM: Marianu Garčárovú a Martina Stanka na trojročné volebné obdobie
2016-2018.
6. Delegátov na GZ SMF v zložení: Ľuboš Löffler, Mariana Garčárová, Martin Stanko, Tomáš Pavlovčík,
Dušan Predanocy, Vladimír Novák, Peter Henčl, Josef Bohuslav, Rado Kopčan, Rudolf Kováčik .
Náhradníci. Roman Čič a Miroslav Jakubovie.
7. Plán činnosti a rozpočet pre rok 2016

II. VZ TPM SMF ukladá komisii TPM:
1. ŠK TPM zapracovať odsúhlasené zmeny do nového znenia NŠP pre sezónu 2016.
Z: ŠK TPM SMF
T: december 2015
2. V sezóne 2016 dôkladne doržiavať ustanovenia NŠP a všeobecných predpisov FIM pre účasť na
motocyklových podujatiach.
Z: ŠK TPM
T: sezóna 2016.

V Banskej Bytrici , dňa 21.11.2015.
Zapísal : ing.Löffler Ľ.
Overil: členovia komisie – Predanocy D., Stanko M. ,Garčarová M.

