SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA
ŠPORTOVÁ KOMISIA CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV
ZÁPIS Z ROKOVANIA KOMISIE CPM
Hlohovec 19.1.2016

Prítomní členovia :
Miloš Baláž
Peter Baláž
Martin Čermák
Peter Janega
Michal Fojtík
Ľuboš Gréč

Peter Kevický
Juraj Macko
Patrik Mazsár
Radim Nožička
Peter Šurina

Hostia :
Mgr. Tatiana Kašlíková – generálna sekretárka SMF
Ľuboš Nemčovič
1. Úvod:
p. Miloš Baláž –viceprezident SMF CPM privítal prítomných hostí a člena komisie . Predniesol informáciu o programe
zasadnutia.
Informoval prítomných o činnosti od posledného zasadnutia ŠK CPM dodoby konanie komisie.
2. Program:
Kontrola plnenia úloh a uznesení.
Návrh a schválenie kalendára pretekov na rok 2017, pre všetky kategórie.
Návrh a schválenie Národných športových predpisov na rok 2017, pre všetky kategórie.
Návrh a schválenie Technických predpisov pre rok 2017, pre všetky kategórie.
Vyhlásenie MM SR v jednotlivých kategóriách, schválenie organizátorov .
Príprava zmlúv o zabezpečení pretekov s organizátormi.
Hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom komisie v roku 2017.
Štatút reprezentanta – podpora zo strany komisie.
Školenie športových komisárov a riaditeľov pretekov.
Rôzne
Schválenie uznesenia
3. Informácie o činnosti ŠK CPM
- p.Miloš Baláž podal správu o účasti na kongrese AA MU, ktorý sa uskutočnil v Opatii dňa 17.12.2016. Komisia AARR
ignorovala pripomienky ŠK CPM na zachovanie šampionátu v predchádzajúcom formáte a nebola ochotná akceptovať
ani pripomienky doterajšieho promotéra Slovakia Racing, a ani rokovať o kompromisných riešeniach navrhovaných
promotérom. Výsledkom rokovania bolo odstúpenie promotéra od organizovania šampionátu AA RR. Komisia AA RR po
tomto zasadaní začala s vlastnou organizáciou šampionátu o čom sa ŠK CPM postupne dozvedala zo sociálnych sietí
a nebolado prípravy vôbec zapojená ani informová. Na písomný apel M.Baláža šéfovi komisie AA RR p. Hejdukovi, bolo
ním oznámené, že prípravou boli poverené kompetentné osoby a v krátkej dobe bude zverejnený kalendár AA RR pre
rok 2017. Do dnešnej doby nie je.
-p. Miloš Baláž podal informáciu o účasti na slávnostnom vyhodnotení J.I.M.C10.12.2016 v Českých Budejoviciach, kde
spolu s Petrom Janegom a Jurom Mackom zastupovali ŠK CMP. Predbežná dohoda na stretnutí zástupcov AČR,SMF
a MAMS.
-p. Peter Janega informoval o rokovaní so zástupcami okruhu v Dlhej o cenách prenájmov na tomto okruhu. Predbežná
cena prenájmu okruhu na jeden deň je 1 500,00 € a prenájom garáže na jeden rok je 1 200,00 €. P.Janega vzniesol
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požiadavku na preplatenie nájmu jednej garáže z prostriedkov ŠK CPM za účelom umiestnenia motocyklov a materiálu,
ktorý používala JMA a doposiaľ sú umiestnené u pána L. Šnegoňa.
- p. Peter Janega informoval o stretnutí zástupcov AČR,SMF a MAMS v Brne dňa 7.1.2017.(za ŠK CPM sa zúčastnili M.
Baláž, P. Janega, Ľ. Gréč, M. Čermák, R. Nožička). Boli dohodnuté termíny pretekov v ČR a SR,zmeny športových
a technických predpisov. Organizátor za maďarskú stranu, informoval a nezáujme vedenia MAMS o J.I.M.C.o čom
svedčí aj neúčasť zástupcov MAMS na tomto stretnutí a skoro žiadna podpora tohto šampionátu.
- p. Peter Kevický informoval o prípravách EWC na Slovakiaringu. Školenie riaditelov a športových komisárov FIM bude
na Slovakiaringu v dňoch 10. až 12.3.2017-prebiehajú prípravy.
- p. Peter Šurina konkretizoval niektoré skutočnosti z rokovania AA RR v Opatii a informoval o vzniku nového
šampionátu MOTO Ch organizovaného agentúrou Slovakia Racing, predložil návrh športových predpisov
k pripomienkovaniu a oboznámil komisius kalendárom týchto pretekov. Podal návrh na usporiadanie MM SR CPM
v rámci tohto šampionátu.
4. Návrh a schválenie kalendárov MM SR CPM na rok 2017:
Subkomisie navrhujú nasledovné kalendáre a organizátorov pre usporiadanie MM SR CPM
Mládež v rámci J.I.M.C. - organizátor : SCOOTER SPORT RACING TEAM
-

30.4.2017 TBA
18.6.2017 Dlhá
2.7.2017
Kakucs
16.7.2017 Most
20.8.2017 V.Mýto
17.9.2017 Dlhá
1.10.2017 Kakucs

SR
SR
HU
ČR
ČR
SR
HU

Dospelí v rámci MOTO Ch - organizátor : Slovakia Racing

-

30.4.2017
21.5.2017
16.7.2017
13.8.2017
8.10.2017

Slovakia ring
Pannonia ring
Most
Hungaroring
Slovakiaring

SR
HU
CZ
HU
SR

Vintage v rámci CLASSIC RACES - organizátor Classic klub Hlohovec, Automotoklub SR-Karting Dubnica nad
Váhom
-

1.5.2017
13.8.2017
16.9.2016

Slovakia ring
Trenčín
Holíč

SR
SR
SR

5. Návrh a schválenie NŠP A TP pre rok 2017:
- p. P. Janega predložil NŠP a TP pre mládež v elektronickej forme do 15.1.2017. Oba predpisy boli konzultované
a odsúhlasené so zúčastnenými stranami J.I.M.C a navrhuje komisii schváliť ich bez zmien.
- p.P.Šurina v mene subkomisie pre CPM a reprezentáciu predložil návrh športových predpisov v písomnej forme pre
krátkosť času na štúdium týchto predpisov sa komisia zhodla na pripomienkovaní a schválení týchto predpisov formou
elektronického hlasovania per rollam do 27.1.2017.
- p. J. Macko predložil technické predpisy pre MM SR CPM dospelých komisia zhodla na pripomienkovaní a schválení
týchto predpisov formou elektronického hlasovania per rollam do 27.1.2017.

SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA
ŠPORTOVÁ KOMISIA CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV
- p. P. Baláž podal komisii návrh na predĺženie termínu definitívneho spracovania športových a technických predpisov
do 15.2.2017 a na pripomienkovanie a schválení týchto predpisov formou elektronického hlasovania per rollam do
15.2.2017.

6. Kontrola plnenia úloh z usnesení ŠK CPM:
01-2016Spracovať a písomne predložiť predbežné kalendáre podujatí 2017
Termín: 15.1.2017
Zodpovedá: P.Šurina, P.Janaga P. Baláž
Ruší sa – splnená
02-2016Spracovať a písomne predložiť návrhy zmien a doplnkov NŠP 2017
Termín: 15.1.2017
Ruší sa – pokračuje v úlohe 01 a 02-2017
Zodpovedá: P.Šurina, P.Janaga P. Baláž
03-2016Spracovať a písomne predložiť návrhy prerozdeľovania finančných prostriedkov 2017
Termín: 15.1.2017Zodpovedá: M.Baláž
Predĺženie termínu: do odvolania
7. Hospodárenie s finančnými prostriedkami:
- p.M.Baláž informoval o stave účtu ŠK CPM, ktorý je ku dňu 19.1.2016 5 096,00 €. Navrhol v súčasnej dobe použiť
prostriedky len na nevyhnutné výdavky pre chod ŠK CPM.
-Mgr. Tatiana Kašlíková – generálna sekretárka SMF, informovala komisiu o možnostiach napĺňania rozpočtu,
súčasnom problematickom stave príspevkov zo ŠR SR vďaka novelizácii zákona o športe zatiaľ nie sú vyjasnené všetky
pravidlá prerozdeľovania finančných prostriedkov. Informovala o zrušení príspevku na významné športové podujatia,
čo vytvára problém v organizácii EWC. Je potrebné vyvolať rokovanie medzi SMF a organizátorom EWC (Slovakiaring).
Ďalej informovala o stave majetku JMA a možnosti riešenia spätnej evidencie majetku formou darovacej zmluvy
organizáciou p. L. Šnegoňa na SMF. P. L. Šnegoň predložil aj návrh darovacej zmluvy - toto je predmetom ďalšieho
jednania.
- Ľ. Gréč predložil návrh na preplatenie FIM licencií bez poistného tímom a jazdcom - reprezentujúcim SMF v sezóne
2017 na podujatiach MS a ME .V rámci priznania štatútu reprezentanta bude toto pravidlo upravené po naplnení
rozpočtu ŠK CPM. V rámci presunu majetku JMA zdôraznil, že ocenenia majetku je zrejme v nákupných cenách a nie
sú zohľadnené odpisy majetku alebo amortizácia V darovacej zmluve nie je zohľadnená ani subvencia SMF v hodnote
25 000,00 €. Navrhuje nájsť principiálne iné riešenie presunu tohto majetku.

8. Schválenie uznesenia
Za :
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo chválené.

Hlohovec 19.1.2017
Zapísal: Ľ.Gréč

Miloš BALÁŽ
Viceprezident SMF pre CPM
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UZNESENIE
zo zasadnutia ŠK CPM dňa 19.1.2017

1) ŠK CPM schvaľuje:
a)-vyhlásenie MM SR vo všetkých disciplínach CPM na podujatiach podľa predbežných kalendárovtak, ako to
je uvedené v bode 4. tohto zápisu
b) - schvaľuje organizátorov MM SR tak, ako to je uvedené v bode 4. tohto zápisu
c) -NŠP a TP pre mládežnícke kategórie, spracované subkomisiou pre mládež,ktoré sú prílohou tohto zápisu
d) -úhradu ročného nájmu priestoru pre materiál JMA na okruhu v Dhej, vo výške 1200,00 €
e) - preplatenie príspevku na reprezentáciu pre Maco RacingTeam vo výške 650,00 €,čo reprezentuje cenu
tímovej licencie FIM bez poistenia.
f) - zamietnutie žiadosti p. Weissenbachera na zrušenie poplatku za licencie pre disciplínu Vintage.
2) ŠK CPM ukladá:
03-2016 Spracovať a písomne predložiť návrhy prerozdeľovania finančných prostriedkov 2017
Termín: do odvolania Zodpovedá: M. Baláž
01-2017Pripomienkovať a per rollam schváliť NŠP a TP subkomisie CPM
Termín: 27.1.2017
Zodpovedá: P. Šurina, J.Macko
02-2017 Pripomienkovať a per rollam schváliť NŠP a TP subkomisie Vintage
Termín: 15.2.12017
Zodpovedá: P. Baláž
03-2017 Pripraviť a podpísať zmluvy s organizátormi podujatí MM SR CPM - v súľade so
stanovami SMF
Termín: 28..2.2017
Zodpovedá: M.Baláž
04-2017 Pripraviť a podpísať zmluvu o prenájme priestoru s okruhom v Dlhej – v súľade so
stanovami SMF.
Termín: 28..2.2017
Zodpovedá: M.Baláž, P.Janega
05-2017 V spolupráci s SMF pripraviť prevod majetku JMA
Termín: 28..2.2017
Zodpovedá: Ľ.Gréč, P.Janega
06-2017 Zorganizovať seminár a skúšky riaditeľov a šport.komisárov SMF
Termín: 28..2.2017
Zodpovedá: M.Baláž
3) Uznesenie bolo schválene všetkými členmi ŠK CPM
Za :
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0

Hlohovec 9.1.2017
Zapísal: Ľ Gréč

Za správnosť: Miloš Baláž
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