Zápisnica zo zasadnutia ŠK MX - dňa 1.3.2018 v Slovenskom Pravne

Prítomní:

Ing. Löffler Ľuboš
Pavlovčík Tomáš
Garčárová Mariana
Predanocy Dušan

Program:

1. Reprezentácia-štatút reprezentanta
2. MMSR detí
3. Regionálny pohár
4. MMSR

1. Reprezentácia-štatút reprezentanta – komisia uzniesla nasledovné:
ŠK MX schvaľuje štatút reprezentanta (viď príloha zápisnice).
Do širšej reprezentácie navrhuje týchto jazdcov :
Šikyňa Richard, Šimko Tomáš, Poláš Denis, Jošt Šimon, Posluch Jozef a Struk Samuel.
Jazdci seriálu MS – bude im z komisie uhradená licencia (celoročná resp. 1R)
Jazdci seriálu ME – bude im z komisie uhradená licencia (celoročná resp. 1R), ak sa zúčastnia min. 3
pretekov príslušného seriálu.
Jazdcom triedy MX65 a MX85, ktorí sa zúčastnia ME vo V. Uherciach bude zaplatená z ŠK MX
jednorazová licencia a štartovné na uvedenom podujatí.
Na podujatiach MXON a MXoEN komisia zabezpečí: licencie pre jazdcov, dresy (3ks), civilné oblečenie
t.j. tričká, bundy resp. mikiny, čiapky a cestovné náhrady. Manažérom pre tieto podujatia je Predanocy
Dušan.

2. MMSR detí - seriál Majstrovstiev Slovenska pre deti je vypísaný pre tieto kategórie:
MX50, MX65, MX 85 a MX ladies.
ŠK MX usporiada 6-dielny seriál na území Slovenska a to :

20.4.2019 - Slov. Pravno
11.5.2019 - Šenkvice
1.6.2019 - Mníšek nad Hnilcom
22.6.2019 - Sverepec
15.9.2019 – Ješkova Ves
ŠK MX bude usporiadateľom na tieto podujatia dávať dotáciu do výšky úhrady:
- časomiery , zdravotnej služby vrátane lekára a DČ.
Usporiadatelia zabezpečia v prípade potreby ubytovanie pre časomieru , zdravotnú službu vrátane
lekára a DČ.

3. Regionálny pohár - štruktúra rozjázd Regionálnych pohárov bude nasledovná:
- MX65
- MX85 + MX Ladies
- MX2 hobby
- MX1 hobby
- MX4, MX4+, Twinshock
- MX Open, MX2, MX2 junior, MX junior 125
Spolu 12 sád pohárov.
V prípade väčšieho resp. menšieho počtu jazdcov na konkrétnom podujatí ma Rozhodcovský zbor

v zmysle Zvláštnych ustanovení možnosť spájať resp. meniť triedy z prihliadnutím na dodržanie
správnej dĺžky rozjazdy (napr. spojiť v rozjazde triedy MX2 hobby a MX1 hobby, Twinshock vložiť
k MX1 hobby a pod.
Názov RPZ bude: MX ŠPORT CUP
Názov RPV bude: EAST CUP
MX65 – v tejto triede bude umožnené jazdiť aj jazdcom triedy MX 50 so súhlasom rodičov
a Rozhodcovského zboru.
TWINSHOCK – z dôvodu väčšieho počtu jazdcov na niektorých podujatiach , trieda Twinshock nebude
štartovať na nasledovných pretekoch : Slov. Pravno, Ješ. Ves, Mníšek a Hniezdne.
Časový harmonogram: pretože na Reg. pohároch je Časový harmonogram veľmi nahustený, navrhuje
komisia tento upraviť a to nasledovne:
- technické prebierky začnú oficiálne ..... v sobotu od 18.00 do 20.00 hod
..... v nedeľu od 06.00 do 08.00 hod
- štart tréningov by bol o cca 7.30 hod.
Tieto záležitosti budú ešte prerokované s usporiadateľmi pretekov na porade dňa 16.3.19 v Bratislave
a pretekári o tom budú informovaní mailom zo SMF.
Slovenský pohár – komisia pri rozhodovaní o pridelení tohto seriálu brala v úvahu tieto argumenty:
- kto usporiadal v predchádzajúcom roku SP
- lokality usporiadateľa
– účasť pretekárov na podujatí a rozhodla nasledovne:
SP sa bude bodovať na týchto podujatiach .... Gbelce, Lovčica, Čataj (RPZ)
Hraň, Mníšek
(RPV)
ŠK MX si vyhradzuje právo dodatočnej zmeny pridelenia.

4. MMSR
- 6 podujatí (V. Uherce , Myjava, Sverepec, Mníšek, Gbely, Šenkvice)
- Na MMSR budú štartovať tieto triedy : 1.MX4,MX4+ (okrem V. Uheriec)
2. MX 125, MX2 junior
3. MX 2, MX open
- promotér podujatia – spoločnosť ESX Media Slovensko
- štartovné na podujatiach MMSR bude pre všetky triedy 40.- eur (MX2,MX open, MX125,
MX2 junior,MX4,MX4+)
- zdravotné zabezpečenie pre celý seriál - Záchranná služba východ
- časomieru zabezpečí KK timing
- dotácia pre usporiadateľov - úhrada nákladov do výšky cca 2 500€
- rozjazdy na MM SR: vzhľadom na zmenu štruktúry MMSR budú začínať program MMSR striedavo
jazdci MX 125+MX2jun. a MX2+MXopen... na každom preteku sa budú striedať.
- dĺžka tréningov sa nemení / podľa NŠP 2019 /
- dĺžka rozjázd MMSR bude nasledovná : - MX125, MX2 junior 2x20 min + 2kolá
- MX2, MX open
2x25 min + 2 kolá
- body získané vo finálových rozjazdách sa započítavajú len do seriálu MMSR podľa NŠP 2
- postavenie na štarte finálových rozjázd MMSR bude podľa časov dosiahnutých v kvalif. tréningu bez
rozdielu triedy
SUPERFINÁLE: 1x15 min + 2 kolá

V súťaži SUPERFINÁLE sa bude samostatne bodovať a to nasledovne:
Bodovanie SF:
1.miesto ... 40 bodov
2.miesto.... 39 bodov
3.miesto .... 38 bodov
4.miesto .... 37 bodov
5.miesto .... 36 bodov
6.miesto .... 35 bodov
7.miesto .... 34 bodov
8.miesto .... 33 bodov
9.miesto .... 32 bodov
10.miesto .... 31.bodov
11.miesto .... 30 bodov
12.miesto .... 29 bodov
13.miesto .... 28 bodov
14.miesto .... 27 bodov
15.miesto .... 26 bodov
16.miesto .... 25 bodov
17.miesto .... 24 bodov
18.miesto .... 23 bodov
19.miesto .... 22 bodov
20.miesto .... 21.bodov

21.miesto ... 20 bodov
22.miesto ... 19 bodov
23.miesto ... 18 bodov
24.miesto ... 17 bodov
25.miesto ... 16 bodov
26.miesto ... 15 bodov
27.miesto ... 14 bodov
28.miesto ... 13 bodov
29.miesto ... 12 bodov
30.miesto ... 11 bodov
31.miesto ... 10 bodov
32.miesto ... 9 bodov
33.miesto ... 8 bodov
34.miesto ... 7 bodov
35.miesto ... 6 bodov
36.miesto ... 5 bodov
37.miesto ... 4 body
38.miesto ... 3 body
39.miesto ... 2 body
40.miesto ... 1 bod

- do SF postupujú pretekári na základe výsledkov / celkového umiestnenia na preteku v daný deň/
z oboch rozjázd MMSR pre danú triedu a to nasledovne : - tr. 125 ............. prvých 5 pretekárov
- tr. MX2 j .......... prvých 9 pretekárov
- tr. MX2 ........... prvých 13 pretekárov
- tr. MX open ..... prvých 13 pretekárov

-postavenie na štarte SF : na štart SF idú ... 1. Tr. MX125 2.MX2J 3. MX2 a 4. MX open.
- v prípade nenaplnenia počtu jazdcov v niektorej triede je postup doplňovania nasledovný :
- po jednom pretekárovi MX Open, MX2, MX2 junior a MX 125 atď.
pretekár môže v SF jazdiť len na motocykli, ktorý bol na techn. prebierke prevzatý a s ktorým
odjazdil obe príslušné finálové jazdy MMSR.
- víťazom ceny SF sa stáva jazdec, ktorý získa najväčší počet bodov, pričom v konečnom
spočítavaní sa škrtá jeden výsledok z najhorším umiestnením / resp. päť najlepších výsledkov zo
šiestich pretekov/. V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet lepších umiestnení zo všetkých
pretekov SF v danom roku .
FINANČNÉ NÁHRADY: sú vyplácané na každom podujatí pretekárom, ktorý sa zúčastnia SF bez
rozdielu triedy a to nasledovne:
1.600 + 1.600.- = 3.200.-eur
1.miesto ... 40.- + 320.- = 340.-eur
21.miesto ... 40.-eur
2.miesto... 40.- + 270.- = 310.-eur
22.miesto ... 40.-eur
3.miesto .. 40.- + 220.- = 260.-eur
23.miesto ... 40.-eur
4.miesto ...40.- + 150.- = 190.-eur
24.miesto ... 40.-eur
5.miesto ...40.- + 100.- = 140.-eur
25.miesto ... 40.-eur
6.miesto ... 40.- + 80.- = 120.-eur
26.miesto ... 40.-eur
7.miesto ... 40.- + 70.- = 110.-eur
27.miesto ... 40.-eur
8.miesto ... 40.- + 70.- = 110.-eur
28.miesto ... 40.-eur
9.miesto ... 40.- + 60.- = 100.-eur
29.miesto ... 40.-eur
10.miesto... 40.- + 60.- = 100.-eur
30.miesto ....40.-eur
11.miesto... 40.- + 40.- = 80.-eur
31.miesto ....40.-eur

12.miesto... 40.- + 40.- =
13.miesto... 40.- + 40.- =
14.miesto... 40.- + 40.- =
15.miesto... 40.- + 40.- =
16.miesto... 40.-.-eur
17.miesto... 40.-eur
18.miesto... 40.-eur
19.miesto... 40.-eur
20.miesto... 40.-eur

80.eur
80.-eur
80.-eur
80.-eur

32.miesto ... 40.-eur
33.miesto ....40.-eur
34.miesto ... 40.-eur
35.miesto ....40.-eur
36.miesto ... 40.-eur
37.miesto ....40.-eur
38.miesto ... 40.-eur
39.miesto ....40.-eur
40.miesto ... 40.-eur

- finančné odmeny budú vyplácané len pretekárom , ktorý sa zúčastnia Superfinále. Podmienkou
vyplácania finančných odmien je , že pretekár musí byť v Superfinálovej jazde klasifikovaný t.zn., platí
článok 031.15 NŠP 2019.

Zapísal: Ing. Löffler Ľuboš

