Zápis zo zasadnutia Športovej komisie CPM
Orechová Potôň, 08.09.2011 o 17:00 hod.

Prítomní: Ladislav Šnegoň
Peter Baláž
Martin Kuzma
Milan Búlik
Ľuboš Nemčovič
Tibor Uher
Neprítomný : Barbora Jakubovičová-ospravedlnená
Dušan Krajčí -ospravedlnený
Róbert Bíly-ospravedlnený
Pavol Mihalkovič-ospravedlnený
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh
3. Informácie z Riadiacej rady
4. Hodnotenie športovej sezóny 2011
5. Hodnotenie výsledkov štátnej reprezentácie
6. Informácia o stave financií ŠK CPM
7. Prerozdelenie financií (subkomisie)
8. Zahájenie príprav športovej sezóny 2012 a kalendára športových podujatí
9. Rôzne
10. Záver
1. Zahájenie
Viceprezident pre CPM Ladislav Šnegoň privítal prítomných, zahájil rokovanie zasadnutia
ŠK CPM a oboznámil komisiu s programom rokovania.
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh
Tibor Uher predniesol plnenie úloh a uznesení z posledného zasadnutia ŠK CPM zo dňa
04.03.2011 : ŠK CPM ukladá :
- predložiť technické a športové predpisy pre minibike-y na konzultáciu a schválenie
Termín : najbližšie zasadnutie ŠK CPM
Zodpovedný : Búlik Splnené čiastočne,
predložený bol návrh technických predpisov (je v konzultácii s p. Tonkom) je potrebné
rozhodnúť sa aká verzia bude najvhodnejšia na rozbehnutie tejto disciplíny (európske
pravidlá alebo skôr Český príklad).
- usporiadať spoločné podujatie skútrov s náborovým-voľným pretekom minibike-ov
Termín : 30.07.2011
Zodpovedný : Búlik, Nemčovič Splnené
- zistiť stav financií SMF a podať informáciu komisii.
Termín : najbližšie zasadnutie ŠK CPM
Zodpovedný : Šnegoň Splnené
- usporiadať diskusiu s členmi CPM SMF, ktorí sa zúčastnia podujatia majstrovstiev Alpe
Adria na Slovakia Ringu v piatok večer
Termín : 17.06.2011
Zodpovedný : Uher Splnené
- určiť cenu za vystavenie technických preukazov pre motocykle Vintage s určenou
platnosťou a taktiež poplatok za predĺženie platnosti.
Termín : najbližšie zasadnutie ŠK CPM
Zodpovedný : Baláž Splnené
Cena za vystavenie preukazu bude 25 € s tým, že platnosť nebude obmedzená časovo
ale vlastníctvom motocykla.

-

Dotiahnuť projekt Minibike-ov do konca
Termín : priebežne, informovať ŠK CPM
Zodpovedný : Šnegoň - v plnení
Podaný projekt bol úspešný, finančné prostriedky už sú na účte Motoclubu Lehnice,
po konzultáciách so subkomisiou mládeže sa rozhodne o nákupe techniky (motocyklov)
p.Búlik dodá cenník, typ a technický popis potrebných motoriek. Získať ku spolupráci
dvoch vhodných trénerov. Jedným by mohol byť Martin Čermák.

3. Informácie z Riadiacej rady
Viceprezident SMF pre CPM informoval členov ŠK CPM o priebehu a bodoch
prerokovávaných na poslednom zasadnutí riadiacej rady SMF zo dňa 26.07.2011.
Sekretariát SMF eviduje nezaplatené licenčné poplatky CPM : Duchyňa Peter, Farkaš
Richard, Jaroš Peter, Kudlík Roman, Mišák Michal, Rys Jan, Schmidt Žiga a Troliga Marian.
Dotácie z Min. školstva sú už na účte SMF a sú rozdelené na jednolivé ŠK. Na základe
uznesenia Riadiacej rady sa krátili financie na podporu reprezentácie a na talentovanú mládež.
Zároveň sa zaviedli na sekretariáte SMF úsporné opatrenia z dôvodu šetrenia
finanč.prostriedkov.
Odznela aj informácia o plnení rozpočtu SMF a o stave členskej základne.
Niektorí žiadatelia o jazdeckú licenciu CPM doteraz nezaplatili poplatok za licenciu, alebo
zaplatili len jej časť. Vyzvať ich k zaplateniu !!!!!
4. Hodnotenie športovej sezóny 2011
za subkomisiu Vintage zhodnotil sezónu Peter Baláž nasledovne:
Kalendár pretekov v sezóne 2011 pozostáva z nasledovných podujatí:
1. 5.7.2011 Slovakia ring – usporiadateľ CLASSIC CLUB Hlohovec
2. 23.-24.7.2011 Kopčany – usporiadateľ MOTO KLUB Kopčany
3. 6.-7.8.2011 Nové Mesto nad Váhom – usporiadateľ CLASSIC CLUB Hlohovec
4. 24.9.2011 Holíč – usporiadateľ CLASSIC CLUB Hlohovec
Prvé tri podujatia sa už uskutočnili. Podľa plánu majú byť všetky 4 započítavané do seriálu MM
SR.
Prvé preteky – Slovakia ring 5.7.2011 – všetky kategórie dodržané podľa Zvláštneho
ustanovenia, započítané výsledky do priebežného poradia .
Druhé preteky – Kopčany – usporiadateľ nedodržal pravidlá ZU, v jazde pravidelnosti
motocykle nesprávne zaradené do kategórií, zohľadňuje sa obsah motocykla a rok výroby, čo
bolo porušené, neboli dodržané štartové čísla, pokiaľ je schopný usporiadateľ napraviť
výsledkovú listinu, je možnosť započítavať tieto preteky do MM SR, ak nie, seriál bude
pozostávať iba s troch podujatí, dávam na zváženie komisii, ako vyriešiť tento problém.
Tretie preteky- Nové Mesto nad Váhom MM SR, UEM Cup. Podujatie prebehlo podľa
schválených ZU, v sobotu sa uskutočnili preteky UEM Cup I., nedeľňajšie sa započítavali do
MM SR a UEM Cup.
Posledné podujatie Holíčsky zámocký okruh – jednodňové podujatie - v prípravnom štádiu,
podujatie sa započítava do UEM Cup a MM SR a bude sa riadiť schválenými Zvláštnymi
ustanoveniami.
Z podujatia Vintage uskutočneného v Kopčanoch je potrebné vyžiadať si stanovisko
technického komisára (Árpád Dömötör) a časomiery (VTG) o regulérnosti štartových čísiel a
výsledkov. Vyžiadať zároveň informáciu zo sekretariátu, či je riaditeľ podujatia v Kopčanoch
pán Hanzalík držiteľom činovníckej licencie SMF riaditeľ-športový komisár.
Sezónu skútristov zhodnotil Ľuboš Nemčovič :
Seriál piatich podujatí jednotlivcov sa ukončil, vyhodnotenie ešte prebieha. Zostáva ešte
podujatie majstrovstiev družstiev, kde je zatiaľ prihlásených iba 7 družstiev.

Seriálu MM SR sa záčastnilo celkom 42 slovákov, 15 maďarov a 5 čechov, čo je spolu 62
pretekárov. Kladne hodnotil spoluprácu so subkomisiou mládeže. Zorganizovali spoločné
podujatie s náborovými pretekmi Minibike-ov na Slovakia ringu, ktoré hodnotili obaja ako
úspešné. Po ukončení sezóny sa podá písomná správa.
V tejto sezóne mali svoj oficiálny debut aj Minibike-y, keď sa v rámci podujatia MM SR skútrov
usporiadal vložený náborový pretek za účasti 20 pretekárov.
Zverejnené sú aj konečné výsledky seriálu Alpe Adria, kde má Slovensko aj víťaza kategórie v
osobe Lukáša Jasenského. V rámci seriálu AA sa konali aj majstrovtvá SR, kde sú taktiež
výsledky už zverejnené a poznáme aj majstrov SR.
Na okruhu Slovakia ring sa v tejto sezóne prvý krát uskutočnil serial pre amatérov MOTO CUP,
posledné podujatie seriálu bude v septembri aj s konečnými výsledkami. Celkovo sap o
športovej stránke dá hodnotiť ako úspešný a do budúcna môže byť bázou nových
licencovaných pretekárov CPM. Vyhodnotenie seriálu aj s losovaním a odovzdávaním cien sa
plánuje uskutočniť v októbri.
Viceprezident informoval členov komisie o stránke www.moto-cup.sk ktorá je domovskou
stránkou CPM a oznámil možnosť prispievať článkami, fotografiami aj videami a mala by aj v
budúcnosti informovať ako členov SMF-CPM, ako aj širokú verejnosť o dianí v tejto discipline
hlavne doma, ale samozrejme o významných podujatiach aj v zahraničí a o výsledkoch
reprezentácie.
5. Hodnotenie výsledkov štátnej reprezentácie
Doterajší priebeh sezóny reprezentácie zhodnotil Martin Kuzma :
Tomáš Krajči získal doteraz na Európskych podujatiach Superstock 600 EC celkom 17 bodov, z
toho na podujatí v Assene 1 bod a v Brne 16 bodov. Je zatiaľ celkovo v seriáli na 16.mieste
Jaroslav Černý v seriáli Nemeckej IDM získal doteraz 30 bodov a na finale v Hockenheime sa
pripravuje ako 18-ty v celkovom poradí.
Tomáš Svitok v seriáli FIM SUPERSTOCK 1000 CC CUP bodoval zatiaľ na dvoch podujatiach
kde získal 3 a 5 bodov a celkovo je na 19. mieste so ziskom 8 bodov.
Účastník seriálu MS Endurance Maco Racing Team má zatiaľ na svojom konte jedno 5.
miesto z jedného podujatia seriálu.
6. Informácia o stave financií ŠK CPM
Na základe obdržaných tabuliek zo sekretariátu SMF je stav financií ŠK CPM nasledovný:
Na účte činnosti ŠK CPM je ku dňu 08.09.2011 aktívum v sume 6.381,27 €
Na účte pre podporu štátnej reprezentácie je po obdržaní štátnej dotácie tiež aktívum v sume
1.919,14 €
7. Prerozdelenie financií (subkomisie)
Na základe počtov vydaných licencií sa komisia uzniesla na prerozdelení financií nasledovne:
Na podúčet subkomisie Skútrov sa predisponuje suma 690,-€
Na podúčet subkomisie Vintage sa predisponuje suma 2.430,-€
Zostatok na účte činnosti ŠK CPM bude po predisponovaní týchto prostriedkov 3.377,-€
O prerozdelení financií na podporu reprezentantov sa rozhodne na najbližšom zasadnutí ŠK
CPM.
ŠK CPM schválila dotáciu 1200,-€ pre Lukáša Jasenského na zúčastnenie sa na finale ME v
Albacete.

8. Zahájenie príprav športovej sezóny 2012
Komisia konštatovala, že neexistujú národné športové poriadky, rozhodla o ich tvorbe a
následnom schválení Valným zhromaždením disciplíny ešte v tomto kalendárnom roku.
Vytvorila dve pracovné skupiny, jednu zo zástupcov subkomisií mládeže a skútrov pre športové
poriadky minibikov a druhá pracovná skupina v zložení Šnegoň, Kuzma, Baláž, Uher vypracovať
program Valného zhromaždenia disciplíny CPM a pripraviť všetky materially.
Športová sezóna 2011 by mala obsahovať MSR v rámci AA, ďalej komisia mieni vypísať MSR
nižších výkonnostných tried v kategóriách do 600 ccm, nad 600 ccm a OPEN pre začiatočníkov
bez ohľadu na kubatúru motocyklov. Základom tohto seriálu by mali byť pretekári z
tohoročného seriálu Moto Cup a účastníci MSR by mali byť všetci držiteľmi licencie SMF.
Zostáva ešte dať do diskusie možnosť vypísania triedy tzv. Naháčov a triedy senior s určením
vekových hraníc. Komisia ešte rozvinie myšlienku možnosti spojenia niektorých podujatí, napr.
AA Vintage v rámci podujatia AA, možnosť vypísania MMSR, z výsledkov ktorých by bola
možnosť vyhodnotiť národné majstrovstvá. Odznel návrh na usporiadanie dvoch alebo troch
podujatí vytrvalostných pretekov (endurance) ako národných alebo medzinárodných
majstrovstiev SR. Ako prípadnú možnosť spomenul viceprezident aj v rámci podujatia niektorej
agentúry na Slovakia ringu. Bude vhodné získať aj nejakú atraktívnu sponzoráciu na
vyhodnotenie seriálov v sezóne 2012.
9. Rôzne
Ľuboš Nemčovič informoval komisiu, že boli zo strany sekretariátu SMF vznesené výčitky o
počte jednorázových licencií, avšak tento problem sa podľa jeho názoru nevyskytol, alebo
nebol markantný a všetci pretekári ktorí sa umiesnili na popredných miestach vo všetkých
kategóriách seriálu boli držiteľmi celoročnej licencie SMF.
Peter Baláž vzniesol požiadavku, aby sa v budúcnosti určil termín, do ktorého budú pretekári
povinní podať žiadosť o licenciu a v priebehu sezóny možnosť vydať licenciu len pre nových
záujemcov o ňu. Ďalej predniesol potrebu školenia jazdcov na začiatku každej športovej
sezóny, s možnosťou jeho spojenia s povinnou lekárskou prehliadkou vykonanou špecialistomšportovým lekárom. Všetci členovia ŠK CPM vyslovili súhlasný názor a komisia túto tému zaradí
do programu svojho zasadnutia.
Nakoľko sa body programu vyčerpali, Ladislav Šnegoň ukončil zasadnutie ŠK CPM.

Orechová Potôň, 13.09.2011

Zapísal : Tibor Uher

UZNESENIE
zo zasadnutia ŠK CPM dňa 08.09.2011
ŠK CPM berie na vedomie :

-

informácie viceprezidenta z Riadiacej rady
informáciu o plnení rozpočtu SMF a o stave členskej základne.
hodnotenie priebehu sezóny CPM aj s konečnými výsledkami MSR a AA
hodnotenie priebehu sezóny Vintage
hodnotenie priebehu sezóny Skútrov s jedným podujatím mládeže
hodnotenie priebehu sezóny reprezentácie
informáciu o stave financií na účte ŠK CPM
informáciu o úspešnosti projektu “Minibike”
informáciu o podujatiach seriálu MOTO CUP
informáciu viceprezidenta SMF pre CPM o stránke www.moto-cup.sk
diskusiu rozvinutú pri prerokovávaní bodu príprava športovej sezóny 2012
diskusné príspevky Nemčoviča a Baláža v bode Rôzne

ŠK CPM schvaľuje :
- kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia dňa 16.06.2011
- konečné výsledky seriálu MSR
- prerozdelenie financií na účte činnosti ŠK CPM
- dotáciu 1200,-€ pre Lukáša Jasenského na zúčastnenie sa na finale ME v Albacete.
- cenu za vystavenie preukazu historického motocykla 25 € s tým, že platnosť nebude
obmedzená časovo ale vlastníctvom motocykla.
- pracovnú komisiu na vypracovanie športových a technických predpisov Minibike v
zložení : Nemčovič, Búlik, Tonka
- pracovnú komisiu na prípravu materiálov Valného zhromaždenia CPM v zložení :
Šnegoň, Kuzma, Baláž, Uher
ŠK CPM ukladá :
vyžiadať si stanovisko technického komisára (Árpád Dömötör) a časomiery (VTG) o
regulérnosti štartových čísiel a výsledkov podujatia Vintage v Kopčanoch
Termín : 10.10.2011
Zodpovedný : Baláž, Uher
Vyžiadať informáciu zo sekretariátu, či je riaditeľ podujatia Vintage v Kopčanoch pán
Hanzalík držiteľom činovníckej licencie SMF riaditeľ-športový komisár.
Termín : 10.10.2011
Zodpovedný : Uher
Ponúknuť mototuristom možnosť vloženého preteku, šprintu pre túto disciplínu na
podujatí dňa 17.10.2011 (Slovakia ring)
Termín : 30.09.2011
Zodpovedný : Šnegoň
Uskutočniť zasadnutie pracovnej komisie na prípravu materiálov Valného zhromaždenia
CPM
Termín : 04.10.2011
Zodpovedný : Uher
dopracovať technické a športové predpisy pre minibike-y
Termín : najbližšie zasadnutie ŠK CPM
Zodpovedný : Búlik, Nemčovič
Dodať cenník, typ a technický popis motoriek potrebných pre subkomisiu mládeže

z financií projektu Minibike
Termín : 04.10.2011
Zodpovedný : Búlik
Navrhnúť schopného jazdca ako druhého trénera pre mládež
Termín : 15.10.2011
Zodpovedný : členovia ŠK CPM
Zaslať mailovú výzvu jazdcom CPM ktorí majú evidované podĺžnosti za nezaplatené
licenčné poplatky k ich zaplateniu
Termín : 30.09.2011
Zodpovedný : Uher
Po ukončení posledneho podujatia zaslať p. Uherovi písomnú správu – hodnotenie
športovej sezóny
Termín : 30.09.2011
Zodpovedný : Nemčovič

Orechová Potôň, 13.09.2011
Zapísal : Uher

