ŠK TRIAL SMF - konferenčné zasadnutie
dňa 10.08.2020
Zúčastnení: Jaroslav Gažo, Milan Gurín, Ján Gurín, Vladimír Kothay ( e-mail), Juraj Gura
(telefonicky).
Športová komisia na svojom konferenčnom zasadnutí prerokovala súčasný stav sezóny 2020
ovplyvnenej prebiehajúcou pandémiou ochorenia Covid-19 a rozhodla nasledovne:
1. Kalendár trialovej sezóny SMF 2020 sa bude skladať z 3 pretekov - 3 súťažných dní. Z
týchto 3 súťažných dni bude vypočítané konečné poradie sezóny 2020.
Vieska Bezdedov 2. deň + Zbora 1. deň + Zbora 2. deň = výsledky trial SMF 2020
(1. deň vo Vieske Bezdedov, ktorý bol kvôli zlému počasiu predčasne zrušený už po
prvom kole, nemôže byť platný podľa NŠP Trial. Preto sa tieto výsledky do konečného
hodnotenia nezapočítavajú.)
Pre kategóriu mladší a starší žiak sa budú do konečného hodnotenia započítavať 4
súťažné dní, t. j. dva odjazdené dni vo Vieske-Bezdedov + dva súťažné dni v Zbore.
Vieska Bezdedov 1. a 2. deň + Zbora 1. a 2. deň =
výsledky trial SMF 2020 kat. starší a mladší žiak
2. ŠK Trial SMF z dôvodu minimálneho počtu pretekov (bodovaných dní) ruší pre sezónu
2020 škrtanie najhoršieho výsledku – platí to pre všetky kategórie a triedy aj pre
žiakov.
3. Záverečné vyhlásenie sezóny 2020 sa uskutoční na pretekoch v Zbore – 30. 9. 2020
v nedeľu po skončení pretekov.
4. Voľné preteky družstiev 10. a 11. októbra 2020 vo Vieske Bezdedov sa uskutočnia
podľa plánu, ak to nariadenia vlády a opatrenia proti korone dovolia. Tieto preteky sa
už nebudú započítavať do kalendára jednotlivcov, ale vyhodnotia sa samostatne
ako súťaž družstiev.
5. ŠK Trial v súčasnej dobe pracuje na tom, aby sa uskutočnilo minimálne jedno
sústredenie detí a mládeže. Toto sústredenie by sa uskutočnilo ako súťaž detí, ktorá
by sa hodnotila podľa pravidiel v NŠP. Výsledky by slúžili na porovnanie výkonnosti
zúčastnených. Toto sústredenie zatiaľ nemá presnú lokalitu, ale uvažuje sa až o 3
miestach konania. ŠK Trial SMF včas podá informáciu o lokalite a presnom termíne.
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