ZÁPISNICA
Valné zhromaždenie MX SMF - Poprad/Matejovce 1.12.2019
Program rokovania VZ MX SMF :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania VZ
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
4. Správa o činnosti ŠK MX SMF v športovej sezóne 2019
5. Správa o hospodárení ŠK MX SMF za rok 2019
6. Správa mandátovej komisie
7. Zmeny v NŠP MX SMF pre rok 2020
8. Plán činnosti a rozpočet disciplíny MX SMF pre rok 2020
9. Voľba delegátov na GZ SMF
10. Správa volebnej komisie
11. Diskusia
12. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
13. Záver
1. Viceprezident SMF per MX Ľuboš Löffler na úvod privítal všetkých prítomných.
2. Prečítal program rokovania a následne bol tento bez pripomienok schválený.
3. Ďalej sa jednohlasne odhlasovali pracovné komisie v zložení:
Volebná komisia:
Ján Čuňočka, Rudolf Kováčik, Miroslav Kúdela
Mandátová komisia:
Bc. Rudolf Mihaleje, Pavol Bednarčík, Ľuboš Pohorelec
Návrhová komisia:
Jozef Bohuslav, Ľubomír Lavo, František Hoza
4. Po odhlasovaní zložení komisií p. Ľuboš Löffler prečítal správu o činností disciplíny motokros SMF
za rok 2019.
5. Po prednesení správy o činnosti predniesol viceprezident SMF pre MX aj správu o hospodárení
ŠK MX za rok 2019.
6. Predseda mandátovej komisie pán Mihaleje prečítal správu mandátovej komisie:
Celkový počet - 46 hlasov, 50% - 24 hlasov, 2/3 - 36 hlasov
7. Návrhy zmien v NŠP MX pre rok 2020:
1. Návrhy športovej komisie MX SMF – úprava NŠP 2020:
a) Bod 031.13 – doplniť: Cudzia pomoc je povolená na trati a štartovacom zariadení pre triedy MX50, MX65
a Ladies. Jury rozhodne priamo na podujatí na základe poveternostných podmienok o ďalších inkriminovaných
miestach.
Za – 46, Proti – 0, Zdržal – 0 - SCHVÁLENÉ
b) Bod 32.3.2 – Trieda MX2 hobby – znížiť vekovú hranicu na 16 rokov
Za- 46, Proti – 0, Zdržal – 0- SCHVÁLENÉ

c) Triedy MX2 sa môžu zúčastniť aj jazdci s motocyklami 250 ccm 2T
Za- 45, Proti – 1, Zdržal – 0- SCHVÁLENÉ
d) Bod 32.3.2 – Trieda MX50 – MX50: motocykle kategórie I. skupina A1 s obsahom motora do 50ccm 2T s
automatickou prevodovkou, pre pretekárov od 5 -9 rokov, pre dievčatá od 5 –10 rokov, rozmer kolies 12”
vpredu a 10” vzadu.
Za – 46, Proti – 0, Zdržal – 0- SCHVÁLENÉ
e) Bod 32.9.1 – dĺžka rozjazdy MX Ladies pri MMSR – zmeniť na 15 min + 2kolá
Za – 45, Proti – 0, Zdržal – 1- SCHVÁLENÉ
f) Bod 032.14.1 – nový text : Pretekár, ktorý sa chce zúčastniť podujatia MMSR , RP resp. SP je povinný sa v
termíne stanovenom v ZU online zaregistrovať a týmto potvrdiť svoju účasť na príslušnom podujatí. V prípade
, že sa pretekár na príslušné podujatie neprihlási cez ONLINE registráciu má usporiadateľ právo vyberať
sankčný poplatok 5.-eur.
Za – 36, Proti – 1, Zdržal - 9- SCHVÁLENÉ
g) Bod 032.14.2 – Neúčasť na športovom podujatí – v prípade, že sa pretekár nezúčastní pretekov, má zaslať
mail na adresu usporiadateľa /mail/ a týmto sa z pretekov ospravedlniť.
Za – 45, Proti – 0, Zrdžal – 1- SCHVÁLENÉ
2. Silvester Mondok, 28.10.2019:
Na regionálnych podujatiach zlúčiť triedy MX65 a MX85. Triedu MX ladies pripojiť k triede MX2 hobby.
Nakoľko sa tento návrh nevzťahuje na zmenu v NŠP, tak sa o návrhu nehlasovalo.
3. Miroslav Marônek, 5.11.2019:
Zmena v triede Twinshock – jazdcovi, ktorý nedosiahne vek 40 rokov, nebudú započítavané body z podujatia
do celkového hodnotenia seriálu región východ, západ a slovenského pohára.
Za – 1, Proti – 35, Zdržal – 10- NESCHVÁLENÉ
4. Marián Miškov, 5.11.2019:
a) Pri regionálnych pohároch odjazdiť povinne jedno kolo vo voľnom aj kvalifikačnom tréningu.
Za – 12, Proti – 25, Zdržal – 9- NESCHVÁLENÉ
b) Disciplinárny postih na podujatí tomu pretekárovi, ktorý sa na rozprave prípadne počas celého
podujatia vulgárne správa aj k rozhodcovskému zboru, následná diskvalifikácia.
Nakoľko sa tento návrh nevzťahuje na zmenu v NŠP, tak sa o návrhu nehlasovalo.
c) Zvýšiť štartovné na regionálnych pohároch o 5€.
Nakoľko sa tento návrh nevzťahuje na zmenu v NŠP, tak sa o návrhu nehlasovalo. Dodatočne o tom rozhodne
komisia TPM.
5. Bc. Rudolf Mihaleje, 9.11.2019:
a) Z dôvodu, že v roku 2019 boli všetci organizátori MM SR mládeže v strate i za finančnej podpory SMF a
nebol o tieto preteky veľký záujem, navrhujeme, aby bol i v sezóne 2020 zachovaný pohár pre najmenších
nádejných pretekárov s nasledovnými úpravami:
MM SR mládeže spojiť so Slovenským pohárom v triedach MXHobby1, MXHobby2, MX4 a MX4+ a to s
nasledovným harmonogramom.
MM SR mládeže by jazdili triedy MX50, MX65 a spojená trieda MX85 + MX Ladies, nakoľko dievčat chodieva
na závody zatiaľ veľmi málo a v Slovenskom pohári by jazdili spojená trieda MX Hobby 1 spolu s triedou MX
Hobby 2, kde z každej triedy by jazdilo po 20 jazdcov. Taktiež by boli spojené triedy MX4 a MX4+, taktiež z
každej triedy po 20 jazdcov, pri zachovaní doterajších finančnej podpory zo SMF.
Nakoľko sa tento návrh nevzťahuje na zmenu v NŠP, tak sa o návrhu nehlasovalo.

b) Nominovať jedného člena do komisie MX, ktorý by mal na starosti mládež a nádeje, ktorý by zastupoval ich
záujmy a požiadavky prenášať na komisiu. Tiež by bolo dobré usporiadať pre mládež za rok aspoň 4
sústredenia, avšak nie ako v roku 2019 až po sezóne, keď to nemalo žiadny význam, ale pred a počas sezóny
2020.
Nakoľko sa tento návrh nevzťahuje na zmenu v NŠP, tak sa o návrhu nehlasovalo.
c) V regionálnych pretekoch z dôvodu veľkého počtu rozjázd a nabitého harmonogramu spojiť voľný tréning
spolu s meraným tréningom tak, že by bol voľný tréning na oboznámenie sa s traťou v trvaní 10 min a následne
na to by športový komisár svojím pokynom oznámil meraný tréning v trvaní 15 min., kde by každý jazdec musel
absolvovať časový limit, aby bol pripustený do závodu. Týmto by sa ušetril čas a bolo by umožnené v pokoji sa
prestravovať traťovým maršálom ako i ostatným činovníkom, ktorí nemajú čas sa počas terajšieho
harmonogramu riadne občerstviť. Taktiež sa veľakrát na regiónoch stávalo, že keď bolo blativé počasie tak
veľa jazdcov i tak do voľného tréningu nenastúpilo a čakali, keď sa trať rozjazdí a nastupovali až do meraných
tréningov.
Za – 13, Proti – 28, Zdržal – 5- NESCHVÁLENÉ
d) Taktiež apelujeme na jazdcov, aby sa dodržiaval v parkovisku závodných strojov nočný kľud, nakoľko sa
veľakrát stalo, že niektorí jazdci ako i ich doprovod tento pokoj nedodržiavajú a púšťajú hlučnú hudbu i po
22:00 hod.
Nakoľko sa tento návrh nevzťahuje na zmenu v NŠP, tak sa o návrhu nehlasovalo.
6. Nina Bullová, 10.11.2019:
Návrh, aby sa MM SR žien jazdili v čase 15 min. + 2 kolá (nakoľko aj regionálne preteky jazdia ženy v takomto
čase a tak isto sa v takomto čase jazdia aj ostatné).
O návrhu sa už hlasovalo.

8. Následne VZ MX SMF prerokovalo plán činnosti a rozpočet disciplíny pre rok 2020.
9. Na Generálne zhromaždenie boli zvolení nasledovní delegáti:
Ľuboš Löffler, Mariana Garčárová, Dušan Predanócy, Tomáš Pavlovčík, Ján Čuňočka, Ľubomír
Lavo, Jozef Bohuslav, Vojtech Doboš, Marián Struk, Rudolf Kováčik (Náhradníci: Stanislav Tomala
a Marián Miškov)
10. Predseda volebnej koímisie predniesol správa volebnej komisie.
11. Diskusia:
Stanislav Tomala – v depe(pitlane) by sa mali zdržiavať výhradne jazdci a mechanici, nie diváci alebo
rodiny s deťmi.
Miroslav Marônek – požaduje aby sa v zvláštnych ustanoveniach uvádzalo kto preberá
a homologizuje trať na dané podujatie.
Marián Struk – pýtal sa na štatút reprezentanta, poukazoval na už odhlasovaný bod kde sa zlúčili
motocykle 250 2T s triedou MX2 a nakoniec by bol rád keby sa zlepšila finančná pomoc mladým
pretekárom, konkrétne deťom.
Štatút reprezentanta – komisia schválila užšiu a aj širšiu reprezentáciu. Všetci jazdci majú štatút
reprezentanta a každý z nich má aj možnosť testovania v Národnom športovom centre v Bratislave.

Jazdci so štatútom reprezentanta by mohli byť oslobodení od poplatkov za tréning. Je to ale na
správcoch alebo majiteľoch tratí.
Dušan Predanócy – informoval prítomných o plánovanom sústredení mládeže 17.-19.1.2020 pre
triedy MX50, MX65 a MX85
Tomáš Pavlovčík – informoval o zmenách pre rok 2020 vo FIM Europe a veľkom FIM-e. Ďalej
predostrel budúcnosť Veľkouhereckého klubu MX Vinohrad.
Ľuboš Löffler – poplatky za licencie 2020: musí sa čakať na kongres FIM kde sa určí alikvotná čiastka
z medzinárodných licencii, preto sa stále nevie cena medzinárodnej „áčkovej“ licencie
MMSR mládeže – nakoľko sa v roku 2019 zvýšil počet jazdcov, hlavne v triede MX50, preto má
komisia v pláne pokračovať s MMSR mládeže aj v roku 2020
Zvýšenie štartovného – na základe návrhu sa tomu bude komisia zaoberať pri najbližšom stretnutí.
Super finále – je v ohrození a bude sa o tom diskutovať s promotérom MMSR.
Jozef Bohuslav – má mierne obavy z práce organizátorov, či dokážu zvládnuť úpravu trate pre deti
počas podujatí regionálneho pohára.
Rudolf Kováčik – apeloval hlavne na jazdcov ohľadom rešpektovania vlajok počas jazdy. Ak sa bude
konať sústredenie bolo by dobré aby sa počas toho zaškolili aj jazdci ohľadom pravidiel a predpisov.
Neexistuje žiadny harmonogram alebo poučka pre organizátorov ohľadom prípravy trate, areálu
a celkovo podujatia ako správne nachystať a pripraviť pretek. Pán Kováčik školí mladého člena, ale
chýbajú mu k tomu tlačivá v slovenčine.
Miloš Sekerák – vysvetlil ako je to ťažké jazdiť triedu profi v dnešnej zaneprázdnenej dobe. Počas
pracovných dní je veľmi ťažké si nájsť čas na tréning.
Jaroslav Majchrák – prišiel s návrhom aby sa vytvoril samostatný juniorský majtrák kde by boli triedy:
MX50, MX65, MX85, Ladies, MX125 a MX2 junior. Návrh sa všetkým pozdával a komisia TPM sa bude
týmto návrhom zaoberať.
NKC Sverepec – padla aj otázka ohľadom NKC, viceprezident SMF pre MX informoval prítomných
o krokoch SMF ohľadom odkúpenia od súčasných majiteľov. Vytvoril sa projekt a podal sa na
ministerstvo na schválenie.

12. Po diskusii predseda návrhovej komisie prečítal správu návrhovej komisie, ktorú prítomní členovia
disciplíny bez pripomienok odsphlasili.
13. Na záver pán Löffler poďakoval všetkým za účasť, zaprial príjemné prežitie nadchádzajúcich
sviatkov a ukončil valné zhromaždenie disciplíny MX SMF za rok 2019.

Poprad, 01.12.2019
Zapísal: Tomáš Pavlovčík

UZNESENIE
VZ MX SMF - Poprad/Matejovce 1.12.2019
Valné zhromaždenie disciplíny MX (motokros) SMF schváľuje nasledovné znenie uznesenia zo
zasadnutia dňa 01.12.2019 v Poprade.

I. VZ MX SMF schvaľuje:
1. Program rokovania VZ MX 2019
2. Správu o činnosti disciplíny MX za rok 2019
3. Správu o hospodárení disciplíny MX SMF ku dňu zasadnutia VZ
4. Odsúhlasené zmeny v NŠP MX pre rok 2020 – viď podrobný rozpis v texte zápisnice.
5. Plán činnosti a rozpočet pre rok 2020
6. Delegátov na GZ SMF v zložení: Ľuboš Löffler, Mariana Garčárová, Dušan Predanócy, Tomáš
Pavlovčík, Ján Čuňočka, Ľubomír Lavo, Jozef Bohuslav, Vojtech Doboš, Marián Struk, Rudolf Kováčik
(Náhradníci: Stanislav Tomala a Marián Miškov)

II. VZ MX SMF ukladá komisii MX:
UZNESENIE č.01
Športová komisia SMF sa bude prednesenými diskusnými príspevkami zaoberať a prípadné prijaté
návrhy zapracuje do prípravy a priebehu súťažného ročníka 2020.
Z: ŠK MX SMF
T: rok 2020

Poprad, 01.12.2019

Zapísal: Tomáš Pavlovčík

