SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA
ŠPORTOVÁ KOMISIA CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV
ZÁPIS Z ROKOVANIA KOMISIE CPM
Orechová Potôň 4.7.2017
Prítomní členovia :
Miloš Baláž
Juraj Macko
Patrik Mazsár
Radim Nožička
Peter Janega

Peter Kevický
Martin Čermák
Michal Fojtík
Ľuboš Gréč

Ospravedlnení členovia:
Peter Šurina
Peter Baláž
1. Úvod:
p. Miloš Baláž –viceprezident SMF CPM privítal prítomných členov komisie . Predniesol informáciu o programe
zasadnutia.
2. Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod.
Vyhodnotenie majstrovstiev sveta EWC na Slovakia ringu.
Riešenie organizačných a športových problémov na podujatiach MOTO-CH a JIMC .
Rôzne
Schválenie uznesenia
Záver

3. Vyhodnotenie majstrovstiev sveta EWC na Slovakia ringu.
- p. Miloš Baláž viceprezident SMF pre CPM podal správu podpore tomuto podujatiu zo strany SMF a ŠK CPM. Priamo
na Slovakia ringu po ukončení pretekov osobne poďakoval za príkladnú reprezentáciu SMF týmom a jazdcom ktorí sa
zúčastnili tohto podujatia a ktorí štartovali s licenciou SMF.
- p. Peter Kevický, ako športový riaditeľ Slovakia ringu tlmočil poďakovanie vedenia Slovakia ringu za spoluprácu
a podporu SMF pri organizovaní prvého preteku EWC v SR a konštatoval zlepšenie vzťahov medzi SMF a Slovakia
ringom, na čom podstatný podiel má diplomatická práca p. Miloša Baláža viceprezidenta SMF pre CPM.
4. Riešenie organizačných a športových problémov na podujatiach MOTO-CH a JIMC .
1/ MOTO-CH - komisia opätovne posúdila zamietnutie odvolania jazdca Petra Kačabu z pretekov Moto-Ch na
Pannonia ringu a vzhľadom na neplatnosť podania odvolania a vzhľadom na neoprávnené prevzatie finančnej
zábezpeky odvolania organizátorom preteku vo výške 650,00 €, komisia nariaďuje organizátorovi aby finančnú
zábezpeku vrátil jazdcovi Petrovi Kačabovi v plnej výške.
2/ JIMC - komisia sa oboznámila so všetkými podnetmi a sťažnosťami k organizácii a priebehu podujatia JIMC v Dlhej
a musí konštatovať, že bolo v priebehu pretekov zistené viacero nedostatkov
Bezpečnosť trate v Dlhej pre motocyklové preteky mládeže – na základe zistení a podnetov napriek snahe
majiteľov okruhu nie je zabezpečená bezpečnosť pretekárov a to hlavne z týchto dôvodov: krátky výjazd z trate
okolo nebezpečne umiestnenej budovy časomiery / nebezpečné výjazdové zóny / náter obrubníkov nie je
zhotovený s protišmykovou ochranou / pozdĺžna poliaca škára v asfalte je zhotovená z hladkej, úroveň
okolitého asfaltu prevyšujúcou asfaltovej hmoty / nevyhovujúce umiestnenie a materiál bariér / čistota trate.
Protest proti vyhláseniu výsledkov p. Prokeš – proti rozhodnutiu JURY o predčasnom štarte jeho syna Michala
Prokeša.

SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA
ŠPORTOVÁ KOMISIA CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV
Pre JIMC sú schválené NŠP , ktoré v bode 11.4. stanovujú že „žiadny protest nemôže byť prijatý proti výroku
riaditeľa, rozhodcu alebo komisára na štarte“. Zo strany jazdca nebol dodržaný postup určený pre podanie
protestov a odvolaní stanovený Disciplinárnym a arbitrážnym poriadkom SMF , z čoho vyplýva, že sťažnosť nie
je možné riešiť ako oficiálny odvolanie.
Na strane druhej došlo k porušeniu NŠP bod 8.3 zo strany činovníkov, keď o penalizácii musí byť informovaný
jazdec a tím do 5 minút od štartu.
-

Žiadosť o riešenie situácie v 1. závode v triede minimoto kategória v Dlhej zo dňa 18.6.2017 + revízia
výsledkov p. Zbyněk Čech.
Zo strany jazdca nebol dodržaný postup určený pre podávanie protestov a odvolaní stanovený Disciplinárnym
a arbitrážnym poriadkom SMF - nie je možné riešiť ako oficiálny odvolanie.

-

Riešenie incidentu medzi p. JUDr. Repákom a p. Janegom.
Po vypočutím oboch strán a svedkov incidentu komisia usúdila, že konanie oboch strán na podujatí
organizovanom SMF pre mládež bolo nešportové.
K incidentu medzi organizátorom a rodičom došlo počas vypätej situácie po páde a následnom zranení syna p.
JUDr. Repáka, kedy v snahe rýchlo pomôcť zranenému p. Janega poskytoval pomoc zranenému, ktorá v daný
okamžik podľa p. JUDr. Repáka, nebola odborne adekvátna. Na základe toho v tejto emočne vypätej situácii
došlo k fyzickému napadnutiu pána Janegu pánom JUDr. Repákom. ŠK CPM navrhuje zmier medzi oboma
účastníkmi incidentu po vzájomnom ospravedlnení sa, k čomu obaja zúčastnení prejavili dobrú vôľu. Ďalej ŠK
CPM navrhuje udelenie výstrahy za nešportové správanie sa obom účastníkom incidentu.

-

Návrh pána Martina Čermáka na rozdelenie tried v rámci JIMC
p. M. Čermák navrhuje po skúsenostiach z doteraz odjazdených pretekov, optimalizáciu spojených tried tak,
aby bola zabezpečená plynulosť pretekov a neboli obmedzovaní jazdci kvôli odlišným technickým parametrom
motocyklov v spojených triedach.

5. Uznesenie
1 - ŠK CPM berie na vedomie správu o organizácii EWC na Slovakia ringu predloženú viceprezidentom SMF p M.
Balážom
2 - ŠK CPM nariaďuje organizátorovi šampionátu MOTOCh p. P. Šurinovi vrátenie poplatku za podanie
odvolania
Jazdcovi Petrovi Kačabovi vo výške 650,-€
3 - ŠK CPM vykoná pred ďalším podujatí v Dlhej bezpečnostnú prehliadku okruhu a pokiaľ okruh nebude spĺňať
bezpečnostné predpisy, tak zabezpečí náhradné miesto konania pretekov JIMC.
4 - ŠK CPM nariaďuje všetkým organizátorom a predsedom JURY pri pretekoch dospelých i mládeže v rozprave
pred prvým pretekom oboznámiť jazdcov s disciplinárnym poriadkom SMF, so zameraním na postupy
podávania protestov a odvolaní.
5 - ŠK CPM podľa DaAV SMF udeľuje „ výstrahu“ za nešportové správanie sa pri pretekoch JIMC v Dlhej p. P.
Janegovi a p. JUDr. Repákovi.
6 - ŠK CPM schvaľuje návrh p. M. Čermáka na revíziu zlúčenia tried v JIMC a nariaďuje organizátorovi p.
Janegovi, aby revíziu prerokoval s ostatnými účastníkmi JIMC (ČR a HU) a uviedol ju do praxe.
Uznesenie bolo schválenie všetkými prítomnými členmi

Za : 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Orechová Potôň 4.7.2017
Zapísal: Ľ. Gréč

Miloš BALÁŽ
Viceprezident SMF pre CPM

