
Zasadnutie komisie BMX 
 
Dátum: 10.2.2019 
Miesto: Holiday Inn Žilina 
Zúčastnení: 
Filip Čillík (BMX Race), 
Pavel Palásthy (BMX Race), 
Marek konkoly (BMX Freestyle), 
Martin Boršč (BMX Freestyle), 
Ľudovít Tóth (BMX Freestyle) 
Ján Ševčík (člen kontrolnej rady SZC) 
Príloha: Prezenčná listina 

  
• Súťažný poriadok / Pravidlá 

o Ostanú oddelené pre RACE a pre FREESTYLE, nebudeme ich spájať do jedného 
dokumentu 

o Treba ich upraviť podľa zmien v UCI pravidlách 
o Dokončiť do konca Februára 2019 aby sa mohli schváliť a zverejniť na stránke SZC 
o FREESTYLE by chcelo vytvoriť kategóriu pre jazdcov bez licencie, ale iba pre PARK 

disciplínu 
o Do pravidiel treba doplniť bod, kde na MSR bude zahraná Slovenská hymna a bude 

vyvesená Slovenská vlajka 
o Napíšu sa projekty RACE a FREESTYLE na podporu neregistrovaných jazdcov a Filip ich 

podá na SZC 
• Kalendár pretekov na rok 2019 

o Budú zvlášť pre RACE a pre FREESTYLE 
o Je potrebné pripraviť ich, schváliť a zverejniť na stránke SZC čo najskôr 

• Propagácia BMX 
o Plagát SLP (Slovenský pohár) je potrebné do konca Februára pripraviť a zverejniť na 

stránke SZC a FB 
o Plagáty na RACE a FREESTYLE budú samostatné 
o Pokúsime sa spojiť (sledovanie) FB a INSTA stránky pre RACE a FREESTYLE 
o Filip pripraví projekt na príspevok na propagáciu cez videá (podľa podkladov od DH) cez 

Marketing SZC projekt 
• Rozhodcovia 

o Za RACE je zodpovedný Martin Maurer, za FREESTYLE Platko 
o Rozpočet na rok 2019 je 10.000 EUR 
o Rozdelenie rozpočtu rozhodcov je RACE 7.200 EUR a FREESTYLE 2.800 EUR 

• Repre tréner a koordinátor 
o Za RACE bol oslovený Peter Henčl 
o Za FREESTYLE bol určený Marek Konkoly 
o Filip zistí na SZC či je možné mať 2 koordinátorov za jedno odvetvie 
o Financovanie zabezpečiť z rozpočtu Koordinátor 

• CTM 
o Mikulášske CTM je dohodnuté. Peter Palásthy má pripraviť kritéria 
o Bratislavské CTM nie je dohodnuté 
o Na CTM pre Freestyle sa Filip opýta na SZC čo sa dá robiť 
o Treba dať pozor na podmienky, ktoré klub, ktorý požiada o registráciu CTM musí splniť 

• Rozpočty MS mimo Európu a HO TOKIO 



o Treba aby Mišo pripravil pre Mareka predbežný rozpočet na MS v Číne a na prípravu na 
OH Tokio 

o Na obidva preteky by išli 2ja jazdci 
o Filip to potom predloží na SZC a bude žiadať peniaze na čerpanie 
o My sa opýtame Petra Henčla ako sme na tom na RACE či máme možnosť niekoho dostať 

na OH 
• Treba pripraviť koncepciu a plán výjazdov a prípravy REPRE pre Race (Henčl) a Freestyle 

(konkoly) 
• Rozpočet 

o Rozpočet pre odvetvie BMX je 37.800 EUR na rok 2019 
o Komisia odhlasovala rozdelenie 
o BMX Race 26.000 EUR 
o BMX Freestyle 11.800 EUR 
o Koncepciu, plánovanie a čerpanie bude komisia kontrolovať kvartálne 

  



 


