
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie Cyklokrosu SZC zo dpa 20. Október 2018 v Podbrezovej 

Prítomní : Martin Frapo, Ondrej Glajza st., Peter Medveď, Martin Kurty, Ladislav Longauer 

Program : 1. Otvorenie, oboznámenie s programom 

                   2. Kooptovanie nového člena komisie 

                   3. Rozpočet na sezónu 2018/2019 

                   4. Širšia nominácia na ME 

                   5. Reprezentačné výjazdy 

                   6. Nosenie oddielových, klubových dresov na reprezentačných výjazdoch 

                   7. Rôzne 

Ad/1 – Martin Fraoo, predseda komisie prítomných privítal a oboznámil s programom 

Ad/2 – Komisia kooptovala nového člena za Mareka Varhapovského, Martina Kurtyho s najvyšším  

              počtom hlasov po Marekovi Varhapovskom, do najbližšieho Valného zhromaždenia odvetvia  

              SZC – Cyklokros 

Ad/3 – Martin Frapo -Rozpočet na sezónu 2018/2019 pre cyklokros ako neolympijskú disciplínu je cca 

             30.000 Eur, +  z rezervy SZC 13.000 Eur na slovenské poháre C1, C2 

             SP C1 4.500 Eur, SP C2 – 6 x 1.500 Eur. Tým, že sa neuskutoční SP C2 v Dolnej Krupej, 1.500  

             Eur je rozdelených  pre ostatných organizátorov SP C2. 

             + rozhodcovia, pohonné hmoty na reprezentačné výjazdy nejdú z rozpočtu cyklokrosu 

Podieľanie sa odvetví na tvorbe výsledkov dôležitých pre výpočet štátnych finančných 

prostriedkov : cesta 35 %, MTB 20 %, Cyklokros  

              15%, ostatné odvetvia, sú to neolympijské odvetvia 10% 

              Výsledky v cyklokrose nie sú hodnotené za výsledky na ME, MS, ale za výsledky v rebríčkoch.  

              Slovensko je do 15. Miesta vo všetkých hodnotených kategóriách, aj vzhľadom na organizáciu 

 UCI podujatí doma, ktorých má možnosť zúčastniť sa širší počet slovenských štartujúcich. 

               Po M SR v Banskej Bystrici komisia vyčlení pre tých reprezentantov, ktorí majú ambície  

 štartovať na MS a budú nominovaní.  Zvyšnú  čiastku finančných prostriedkov z rezervy 

odvetvia komisia rozdelí medzi jednotlivých reprezentantov pripravujúcich sa na MS, ktorú 

môžu čerpať podľa vlastného uvážania podľa smerníc SZC (materiál, sústredenie, atd) Jej 

výška bude daná podľa zvyškového stavu rozpočtu, ako aj množstva pretekárov 

nominovaných na MS.  

Na Svetový pohár CDM Tábor pocestuje výprava Slovenska v širšej zostave, kde komisia resp. 

reprezentačný tréner dá možnosť zúčastniť sa širšiemu okruhu reprezentantov na vrcholnej 

svetovej akcii a možnosť presvedčiť, že patria do nominácie na MS.  



Ad/4 -  Širšia nominácia na ME – Rosmalen, Holandsko 

             Do 25.10.2018 je potrebné mená nahlásiť na SZC 

             Juniori : Jakub Jenčuš, PRO efect Košice 

                            Samuel Hollý, CKM Poprad 

                            Matúš Baniar, MŠK Žiar nad Hronom 

                            Simon Nagy, Slávia ŠŠ Trenčín 

                           Marek Trnka, Kaktus BIKE Bratislava 

            Muži U23 : Matej Ulík, Expres Scott Team 

                                 Jakub Kurty, ISAKO Sport Košice 

            Muži ELITE : Ondrej Glajza, Auto Škoda Mladá Boleslav 

                                   Martin Haring, Dukla Banská Bystrica 

             Ženy U23 : Natália Glajzová, Auto Škoda Mladá Boleslav 

             Ženy ELITE : Janka Keseg – Števková , OUTSITZER 

                                   Tatiana Jaseková, BIKE PRO Banská Bystrica 

             Za 5, Zdržali sa 0, Nesúhlasili 0 

             Po pretekoch SP C2 v Trnave, komisia zverejní užšiu finálnu nomináciu na ME 

Ad/5 – Reprezentačný tréner písomne prostredníctvom M. Frapa predložil komisii reprezentačné  

výjazdy s navrhnutým rozpočtom, ktoré budú financované z rozpočtu SZC podľa 

predloženého návrhu reprezentačného trénera a budú koordinované trénerom CX ako 

výprava, teda jednotne.  Individuálne financovanie jednotlivých akcií nebude akceptované.  

 Každý reprezentant má právo sa zúčastniť pretekov UCI C1, C2 na vlastné náklady. Svoju 

účasť, resp. neúčasť v reprezentačnom družstve na náklady reprezentácie musí písomne 

potvrdiť trénerovi, resp. poverenému vedúcemu akcie obratom.  

Účasť na ME a MS je schvaľovaná komisiou na návrh reprezentačného trénera, výprava ide na 

vrcholné podujatia jednotne, ubytovaná je na jednotnom mieste, za akciu zodpovedá vedúci 

akcie podľa schválenej nominácie na ME a MS. Individuálna účasť pretekára na ME a MS nie 

je akceptovaná.  

              Návrh schválený: 5 za, nezdržal sa nikto, proti 0 

              Podrobný rozpis je prílohou zápisnice 

Ad/6 – Komisia schválila, že na reprezentačných výjazdoch UCI muži Elite, Ženy Elite môžu slovenskí  

             reprezentanti/ky štartovať v oddielových, klubových dresoch. Juniorskí reprezentanti výslovne  

             v reprezentačných dresoch 

             za 5, zdržalo sa 0, proti 0 

             Komisia ukladá reprezentačnému trénerovi zabezpečiť, nákupom rizikový materiál podľa  



 vlastného uváženia a ten mať k dispozícii na reprezentačných výjazdoch (základný spotrebný 

materiál, kotúč, brzdové gumičky, galusky, lanká, bowdeny, reťaz, rezervný prehadzovač) 

             SP C2 v Topľčiankach sa uskutoční 24.11.2018, posunutý dátum o jeden dep. 

Zapísal Ladislav Longauer 

 

 

 

 

 

 

 


