Zápis
zo seminára rozhodcov SZC, ktorý sa konal 3.-4.02.2018
v Penzióne*** Medený Hámor v Banskej Bystrici
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie, voľba komisií
Kontrola uznesení
Správa o činnosti
Diskusia
Nový „Štatút KR SZC“
Doplňujúce voľby do KR
Uznesenia
Novinky v pravidlách a v Slovenských pohároch pre rok 2018
Test
Záver

Seminár bol opäť spojený so školením nových rozhodcov. Školenie sa konalo od 02.02. do
03.02.2017. Lektormi boli Matúš Radosa, Ondrej Biroš, Michaela Rabatinová a Zdenek Holba .
Bolo vyškolených šesť nových rozhodcov rýchlostnej cyklistiky, ktorí úspešne absolvovali
záverečnú skúšku.
- Seminár otvoril a viedol predseda komisie rozhodcov Pavol Miazdra.
Seminár schválil program a pracovné komisie v nasledovnom zložení:
Mandátová: Bodiš, Weinzettelová, Michalková
Volebná: Mlynár, Fejo, Kollár
Návrhová: Gross st., Jánoš Ľ., Labancová
- Kontrolu uznesení z r. 2017 previedol Pavol Miazdra,
Kontrola uznesení:
1. delegovaným hlavným rozhodcom posielať správy o pretekoch a podklady na
vyúčtovanie odmien predsedovi KR, p. Miazdrovi. Ten po kontrole a zaevidovaní platby
pošle materiál ekonomickej pracovníčke SZC.
– táto úloha bola v 99% prípadov
dodržaná – výnimkou bol Hrabák a Jánoš ml. , ktorí poslali podklady s viac než
mesačným oneskorením.
2. rozhodcom, delegovaným na preteky na ceste, aby vo zvýšenej miere dbali na
dodržiavanie pravidiel SZC a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Naďalej
kontrolovali licencie SZC
vodičov, prípadne vedúcich tímov pri preberaní
označení na mechanické vozidlá. – táto úloha bola priebežne plnená a zodpovednosť za
vodičov preberali športoví vedúci klubov, ktorí vyzdvihovali označenia mechanických
vozidiel pre svoje kluby.
3. hlavným rozhodcom, aby stále dbali na prípravu pred pretekmi a na konzultáciu
s organizátormi pretekov. – táto úloha bola taktiež priebežne plnená a neevidujeme za
uplynulú sezónu nejaké problémy medzi rozhodcami a usporiadateľmi z dôvodu
nezabezpečenia podmienok, ktoré si hlavný rozhodca s organizátorom dohodol.

4. delegovaným rozhodcom, aby upozorňovali pretekárov pred štartom, prípadne na
porade pred pretekmi na povinnosť jazdiť na pravej strane vozovky. – táto úloha bola
taktiež priebežne plnená.
5. Oblečenie pre nových rozhodcov sa tento rok riešiť nebude, dostanú čiapku a dva
odznaky. – úloha bola splnená
6. Komisia v priebehu roka pripraví návrh na zavedenie ústnych skúšok rozhodcov najmä
pri zvyšovaní kvalifikácie. – túto úlohu komisia nestihla splniť
7. Komisia v spolupráci s VV SZC vyberie na základe cenových ponúk vhodnú technológiu
na snímanie poradia v cieli pretekov. – komisia získala tri cenové ponuky, z ktorých na
základe ceny a komplexnosti dodávky vybrala ponuku od firmy VIDEOCOM Jaroslav
Štancel. Od tejto spoločnosti bola zakúpená cieľová kamera s identifikačnou kamerou a
software, statívy, notebooky a externé monitory.
- Správu o činnosti komisie rozhodcov za rok 2017 predniesol Pavol Miazdra.
Správa o činnosti KR SZC:
Komisia pracovala v roku 2017 v zložení Miazdra – predseda komisie, Holba – dráha, Ľ. Jánoš –
cesta, Bodiš – MTB, M.Radosa – cyklokros.
Komisia sa stretla na troch zasadnutiach, ostatné veci riešila telefonicky a mailom.
Na rok 2017 sme mali na našu činnosť pridelený rozpočet vo výške 27.000,- EUR. Na základe
mojej argumentácie, že narástol počet pretekov oproti roku 2016 nám táto suma nebude
postačovať, VV SZC sa dohodol, že prípadné prekročenie tejto sumy bude dorovnané z iných
kapitol rozpočtu SZC. Toto bolo aj dodržané, nakoľko sme v roku 2017 na svoju činnosť minuli
celkom 29.088,47 EUR. Z toho sme minuli na seminár rozhodcov 2017 1.593,70 EUR, cestovné
náhrady a ostatné náklady na seminár 357,28 EUR, oblečenie pre nových rozhodcov 79,68 EUR,
vysielačky pre rozhodcov DH 921,60 EUR, zasadačka na rokovanie s fy MyLaps ktoré organizoval
p. Dvorščík 36,- EUR, p. Dvorščík fa za prednášanie na seminári 50,- EUR a 26 050,21 EUR boli
vyplatené náhrady za preteky. Celkom sme odrozhodovali 116 pretekových dní s priemerom 4,5
rozhodcu na jeden pretekový deň. Celkom sa na rozhodovaní podieľalo 47 rozhodcov.
Zasielanie zápisov a tabuliek náhrad bolo oproti minulému roku plynulé, až na spomínané dva
prípady a máme za to, že aj vyplácanie zo strany SZC bolo priebežné. Občas sa stalo, že sa mail
s vyúčtovaním dostal do spamu ale keď sa niekto z kolegov ozval, že je nejaký problém, mail bol
opätovne zaslaný a úhrady obratom uhradené. Na niektoré takéto situácie sme prišli aj pri
vzájomnom mesačnom odsúhlasovaní priebežného čerpania rozpočtu s p. Hanákovou.
Pred prvými pretekmi v sezóne sme od správcu webu SZC dostali prístupové práva na vešanie
výsledkov, čo bolo veľkým prínosom, nakoľko drvivá väčšina výsledkov bola vešaná priamo
z pretekov, alebo zavesená najneskôr ešte večer v deň konania pretekov. Toto malo aj veľký
priaznivý ohlas medzi našimi a zahraničnými klubmi.
Chcem poďakovať Ľubovi Bodišovi, ktorý zohnal nového sponzora na oblečenie. Keďže záujem
zo strany sponzora bol prednostne o MTB, oblečenie dostalo 20 rozhodcov, ktorí chodia
rozhodovať MTB XC a DH disciplíny. Zároveň niektorí rozhodcovia posunuli svoje bundy
kolegom, ktorí nimi doteraz nedisponovali.
Z UCI sme dostali zoznam plánovaných kurzov na Elite národných rozhodcov a UCI
medzinárodných rozhodcov. Po dohode s vedením SZC ohľadom financovania účasti na týchto
kurzoch z iných kapitol rozpočtu SZC, sme oslovili mladých kolegov, ktorí ovládajú anglický jazyk
na dostatočnej úrovni, nakoľko tieto kurzy a skúšky na nich prebiehajú v anglickom jazyku, a na
kurz MTB Elite národných rozhodcov v Budapešti boli vyslaní Ondrej Biroš a Michaela
Rabatinová, ktorí skúšky úspešne zložili. Na kurz Elite národných rozhodcov pre cestu, ktorý sa

konal v Poľsku boli vyslaní Ondrej Biroš a Daniel Fejo, z ktorých nakoniec uspel len Ondrej Biroš.
Dovoľte mi aby som úspešným absolventom odovzdal diplomy UCI o úspešnom absolvovaní
skúšok a priznaní titulu Elite národný rozhodca.
Kurzu na UCI medzinárodného rozhodcu MTB sa vo Švajčiarsku zúčastnil Matúš Radosa, ktorý
úspešne absolvoval teoretickú prípravu, zakončenú skúškou a na základe toho bude v ďalšej
sezóne pozvaný na niektoré UCI preteky, na ktorých bude skladať praktickú skúšku, po ktorej sa
môže stať UCI komisárom. Chcem len podotknúť, že tá teoretická časť je tou zložitejšou
a ťažšou.
Po pretekoch Okolo Slovenska sme dostali objednanú techniku od spoločnosti VIDEOCOM,
s ktorou sme začali chodiť na preteky. S technikou pracoval Ondrej Biroš a Ľubomír Jánoš.
Absolvovali s ňou niekoľko cestných pretekov, Majstrovstvá Európy MTB XCM vo Svite a všetky
UCI preteky v SP CX vrátane MSR. Vďaka tejto technike sme mohli z UCI kategórií CX zároveň
s výsledkami dodať aj analýzy prejazdov, čo malo veľký ohlas ako u pretekárov a trénerov, tak aj
u UCI komisárov na jednotlivých pretekoch.
Na základe dohody na VV SZC bola na rok 2018 uplatnená požiadavka na ďalší nákup techniky
vo výške 25.000,- EUR, ktorá bola MŠ SR schválená. Do tejto sumy sme zahrnuli nákup
vysielačky pre nášho ďalšieho rozhodcu na motorke Vlastimila Porubana, dva kusy veľkých
vysielačiek pre rozhodcov do áut, druhá cieľová kamera s identifikačnou kamerou, záložné
zdroje k obidvom súpravám kamier a časomiera s kontaktnými páskami s rádiovým prenosom
do 2 kilometrov. Keď bude jasné, kedy budú na to dostupné finančné prostriedky, bude táto
technika objednaná.
V spolupráci s koordinátorom CC Martinom Riškom zabezpečujeme nákup ďalších vysielačiek
pre kluby, kde je zatiaľ predpoklad nákupu 40 ks pre kluby SR, 10 ks na zapožičiavanie pre
zahraničných účastníkov a ďalšie tri veľké vysielačky do áut pre rozhodcovský zbor. Tento nákup
bude hradený z iných kapitol rozpočtu SZC, pravdepodobne z rozpočtu CC.
Taktiež v spolupráci s Martinom Riškom sme rozbehli práce na vytvorení on-line prihlasovacieho
systému na preteky. Mal by zahŕňať všetky preteky zaradené do SP 2018 v disciplínach CC, MTB
XCO a XCE a CX, možno aj DC. Uvedenie do prevádzky predpokladáme niekedy v priebehu
marca 2018. Tento systém bude hradený z rezervy rozpočtu SZC.
Čo sa týka hodnotenia uplynulej sezóny, tak si myslím, že ju môžeme hodnotiť veľmi pozitívne.
Do rozhodovania sa zapojili aj naši noví kolegovia, ktorí svoje úlohy plnili so cťou a sú platnými
členmi nášho kolektívu.
Na rozdiel od minulých sezón aj vďaka zvýšenému rozpočtu, sme mohli delegovať na cestné
preteky aj našich kolegov na motorkách, ktorí svojou činnosťou výrazne pomohli k zvýšeniu
úrovne pretekov, ich regulárnosti a v neposlednom rade k zvýšeniu bezpečnosti, za čo im chcem
tiež poďakovať.
Na VZ CC sme boli verejne pochválení komisiou CC, v zápise z VZ MTB XC je pochvala
rozhodcovskému zboru, za CX bolo napísané poďakovanie rozhodcovskému zboru v každom
článku po pretekoch a taktiež po ukončení sezóny na stránkach cxsvk ako aj na ich facebookovej
stránke. Za Merida Road cup sme od p. Pavla Hollého dostali ďakovný list. A taktiež od všetkých
komisárov UCI, ktorí boli delegovaní na CX preteky sme na záverečnej porade po pretekoch za
účasti organizátorov boli veľmi vysoko hodnotení. To isté platí aj o ME MTB XCM vo Svite.
Po niekoľkých rokoch absencie sme v minulej sezóne mali opäť preteky na dráhe v Prešove.
Som veľmi rád, a chcel by som poďakovať Erikovi Strmiskovi, že prijal delegáciu na tieto preteky,
nakoľko pravidlá pre dráhu sa za tú dobu dosť zmenili a on keďže sa pretekov na dráhe
pravidelne zúčastňuje ako doprovod, tak z toho nevyšiel, čo nám na týchto pretekoch veľmi
pomohlo. Delegovali sme tam väčšinou rozhodcov, ktorí v minulosti dráhu pravidelne
rozhodovali a svoju prácu taktiež vykonali na výbornú. Trochu ma mrzí, že sa pretekov
nezúčastnili aj ďalší rozhodcovia, hoci boli oslovení, ktorí s dráhou nemajú skúsenosti, nakoľko

v tejto sezóne bude tých pretekov viac a osobná účasť a skúsenosť robiť paralelne s niekým, kto
to ovláda, je tou najlepšou školou.
Uplynulú sezónu aj rebríčky jednotlivých SP (okrem MTB XCM) zostavovali rozhodcovia – Karol
Mlynár robil rebríčky CC a Meridy, ja som robil rebríčky MTB XCO a CX, a Dušan Richter robil
rebríček MTB DH disciplín. Toto tiež považujem za veľkú výhodu, pretože sme nemuseli rebríčky
pred pretekmi zháňať, mali sme ich k dispozícii v dostatočnom predstihu.
Na decembrovom a januárovom zasadnutí VV SZC som predložil projekt na najbližšie 4 roky
ohľadom financovania rozhodcov. Sumy náhrad by sa podľa toho mali počnúc rokom 2018
dvíhať o 25% každý rok až na dvojnásobok minuloročných náhrad. Preto je rozpočet pre
rýchlostné disciplíny navýšený na sumu 34.000,- EUR.
Nakoľko v štatúte KR je písané, že KR má zastupovať všetkých rozhodcov SZC, máme do
rozpočtu zahrnuté aj sumy, ktoré nám predložili zástupcovia odvetví BMX (4.000,- EUR), BMX
Free style (1.500,- EUR), TRIAL (8.000,- EUR) a sálová cyklistika (1.000,- EUR). Zvyšná suma
1.500,- EUR z celkového rozpočtu, ktorý je vo výške 50.000,- EUR, je rezerva, nakoľko neviem
presne odhadnúť výdavky na „nové odvetvia“.
Zároveň máme v programe zahrnutý aj bod Doplňujúce voľby do KR SZC, kde by sme mali zvoliť
zástupcov týchto odvetví, aby konečne KR spĺňala to, čo jej štatút určuje.
- p. Holba odovzdal spomienkové plakety členom rozhodcovského zboru, ktorí v roku 2018
dosiahnu životné jubileum:
J.Naumová – dodatočne k 50 r., P.Miazdra, D.Richter, Z.Kačic, J.Chlepko, Ľ.Hrečko
a S.Klimeš – 55 r., K.Mlynár – 60 r.
- Pavol Miazdra odovzdal ďakovné predmety členom rozhodcovského zboru za prácu pre
rozhodcovský zbor:
Ľ.Bodišovi – za niekoľkoročnú starosť o zabezpečenie oblečenia pre RZ
A. Rusnákovi, J. Gajdošovi, M. Brutovskému – za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť
a praktické vychovávanie nových rozhodcov
Z. Holbovi – za dlhoročný výkon funkcie predsedu rozhodcovskej komisie
V rámci diskusie vystúpili
p. Miazdra – apeloval na rozhodcov, aby si v dostatočnom časovom predstihu cestou svojich
materských klubov zabezpečili vystavenie licencií na rok 2018.
p. Grznár – predstavil činnosť a spôsob práce rozhodcov BMX a BMX freestyle
p. Nagy - predstavil činnosť a spôsob práce rozhodcov cyklotrialu
p. Dvorščík – poďakoval rozhodcom SZC za doterajšiu spoluprácu a rozlúčil sa s rozhodcovským
zborom s odôvodnením, že z osobných dôvodov už nebude v SR rozhodovať
p. Kollár – oboznámil rozhodcovský zbor o aktuálnom stave obnovy dráhy v Prešove
a pripravovanom nákupe časomeračskej techniky pre túto dráhu
p. Lisický – predniesol požiadavku, aby sa pri ďalšom zabezpečovaní technického vybavenia RZ
uvažovalo aj o nákupe stopiek s výstupom na PC a tlačiarňou
Návrh úpravy Štatútu komisie rozhodcov predniesol Pavol Miazdra.
Tento návrh bol jednomyseľne prijatý. Na základe tohto štatútu sa predĺžilo volebné obdobie
súčasnej komisie na päť rokov – nasledujúce riadne voľby budú v roku 2022.
Doplňujúce voľby do komisie rozhodcov na zvyšok volebného obdobia:
Za odvetvie BMX bol do komisie navrhnutý Martin Maurer – za 38, proti 0, zdržal sa 0
Za odvetvie Cyklotrial bola do komisie navrhnutá Daniela Tršková – za 37, proti 0, zdržal sa 1
Za odvetvie Sálová cyklistika bola do komisie navrhnutá Alica Vinczeová – za 38, proti 0, zdržal
sa 0

Návrh uznesení
Seminár rozhodcov 2018:
A. Berie na vedomie:
1. Správu o činnosti Komisie rozhodcov za rok 2017
B. Konštatuje:
1. Splnenie väčšiny uznesení zo seminára v roku 2017. Nesplnenému uzneseniu
o príprave ústnej časti kvalifikačných skúšok predlžuje platnosť do seminára v roku
2019
2. Skvalitnenie práce rozhodcovského zboru a výstupov z pretekov vo všetkých
disciplínach rýchlostnej cyklistiky vďaka zodpovednejšiemu prístupu jednotlivých
členov rozhodcovského zboru a tiež vďaka zavádzaniu novej techniky.
C. Schvaľuje:
1. Nové znenie Štatútu Komisie rozhodcov.
2. Predĺženie volebného obdobia aktuálnej Komisie rozhodcov na 5 rokov, t.j. do roku
2022
D. Volí:
1. Za členov Komisie rozhodcov v zmysle nového znenia Štatútu Komisie rozhodcov za
BMX Martina Maurera, za Cyklotrial Danielu Trškovú a za Sálovú cyklistiku Alicu
Vinczeovú
E. Ukladá:
1. Všetkým rozhodcom SCZ zotrvať v nastúpenom trende skvalitňovania práce
2. Komisii rozhodcov pracovať na zlepšovaní technického vybavenia rozhodcovského
zboru
Tento návrh uznesení bol seminárom jednomyseľne prijatý.
Následne Pavol Miazdra ukončil prvú časť semináru, rozlúčil sa s rozhodcami BMX a trialu,
nakoľko druhá časť programu, ktorá zostala na druhý deň sa týkala už iba rozhodcov rýchlostnej
cyklistiky.
S novinkami v pravidlách cyklistiky a zmenami v súťažných poriadkoch na rok 2018 oboznámil
seminár Pavol Miazdra.
Na záver druhého dňa účastníci semináru absolvovali písomný kontrolný test z pravidiel
rýchlostnej cyklistiky.
Následne bol seminár rozhodcov ukončený.

V Banskej Bystrici 04.02.2018

Zapísal Pavol Miazdra

