
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie cyklokrosu SZC, zo dňa 2. September 2017 v Poprade 

Prítomní : Fraňo Martin, Glajza Ondrej, Glajza Róbert, Medveď Peter, Longauer Ladislav,  

                   Varhaňovský Marek 

Program : 1. Otvorenie 

                   2. Informácia o tvorbe Kalendára na sezónu 2017/2018. 

                   3. Schválenie menných zoznamov reprezentačných družstiev v cyklokrose. 

                   4. Nominačné kritériá na CDM, ME, MS. 

                   5. Plán prípravy reprezentačných družstiev. 

                   6. Schválenie traťového komisára . 

                  7.  Informácia o živom internetovom televíznom vysielaní pretekov C2 a M SR. 

                  8. Odmeny mechanikom. 

                 9. Informácia o vstupe ŽP ŠPORT  s. r. o. Podbrezová do seriálu Slovenského pohára  

                      v cyklokrose. 

               10. R ô z n e 

Ad/1 – Prítomných privítal a s programom oboznámil  Fraňo Martin, predseda komisie. 

Ad/2 – Fraňo Martin informoval členov komisie, že v sezóne 2017/2018 bude 7 pretekov UCI,  6  C2 /  

             Poprad, Raková, Podbrezová, Zeleneč, Trnava, Košice /, 1 M SR / Bánovce nad Bebravou / . 

Ad/3 – Reprezentačný tréner, Glajza Róbert,  predložil členom komisie písomne spracovaný menný  

             zoznam  reprezentačných družstiev.  

             Komisia zaviazala reprezentačného trénera, aby osobne od každého člena, členky  

             reprezentačného družstva, od ich trénerov, prípadne rodičov,  mailovou komunikáciou získal   

             ich stanovisko, do akej miery sa v sezóne 2017/2018 mienia venovať cyklokrosu, konkrétne  

            reprezentačným povinnostiam, či budú ochotní rešpektovať pokyny reprezentačného trénera. 

            Členovia komisie predložený menný zoznam,  písomne spracovaný schválila.   

Ad/4 – Reprezentačný tréner, Glajza Róbert,  predložil členom komisie písomne spracované  

             nominačné kritériá na preteky kategórie CDM, ME, MS. 



              Členovia komisie zaviazali reprezentačného trénera, aby všetky pripomienky k nominačným  

              kritériám od členov komisie do svojho materiálu zapracoval a následne predložil na  

             schválenie na najbližšie zasadnutie komisie. 

Ad/5 – Reprezentačný tréner, Glajza Róbert, predložil členom komisie písomne spracovaný plán  

             prípravy reprezentačných  družstiev / sústredenia /.  Po pripomienkovaní členovia komisie  

             zaviazali reprezentačného trénera materiál doplniť  / sústredenie Tábor / a následne predložiť  

             na schválenie na najbližšom zasadnutí komisie. 

Ad/6 – Pre sezónu 2017/2018 funkciu traťového komisára preberá na návrh Fraňa Martina, Glajza  

             Ondrej.  Všetci členovia hlasovali, za. 

Ad/7 – Fraňo Martin informoval, že jednal s majiteľom súkromnej internetovej televízie Huste. sk  

             s možnosťou priamo vysielať preteky C2 a M SR. Treba vyriešiť financovanie a osobu  

             komentátora. 

Ad/8 – Členovia komisie súhlasia s návrhom Fraňa Martina, odmeňovať trénera a mechanikov v rámci  

              pretekov / výjazdov /. Spôsob a výšku odmien zostáva doriešiť na najbližšom zasadnutí   

              komisie. 

Ad/9 – Medveď Peter informoval, že je na dobrej ceste výroba rampy pre preteky C2 a M SR, je  

              potrebné doriešiť prepravu rampy 

Ad/10 – Fraňo Martin informoval členov komisie, že povinnosťou organizátora  pretekov C2 je  

               poskytnúť  komisárovi UCI večeru, raňajky a odvoz a dovoz z letiska a na letisko  

 

Zapísal : Longauer Ladislav 

            

                 


