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1.1. REALIZAČNÝ TÍM 
 

Výjazd reprezentačného tímu je zastrešený členmi BMX RACING a to v prvom rade reprezentačným trénerom / koordinátorom, 
asistentom / mechanikom - musí byť schválený komisiou BMX 
 
Povinnosti realizačného tímu počas výjazdu REPRE tímu: 
 

- Zostavenie plánu výjazdu (informovanie Komisie BMX a rodičov / rodinných príslušníkov o časovom harmonograme ešte pred 
odchodom), 

- Komunikácia s rodičmi / rodinnými príslušníkmi a komisiou BMX o ceste a stave jazdcov, 
- Financovanie a následné vyúčtovanie akcie (zabezpečenie zálohy od SZC ak je to potrebné), 
- Doprava pretekárov na miesto a naspäť, 
- Servis pretekárov, 
- Stravovanie, pitný režim, 
- Povinná účasť na UCI BMX, UEC BMX stretnutiach, 
- Prevoz a prenos materiálu (tímový stan, stôl, stoličky, trenažér, občerstvenie, náradie, ....), 
- Kontrola a servis bicyklov a výstroje počas pretekov a výjazdov, 
- Report pre komisiu BMX a SZC z akcie. 
 

Realizačnom tíme je vždy reprezentačný tréner a jeho asistent/ti – mechanik/ci (podľa počtu jazdcov vo výprave). 
Iba týmto osobám bude vybavená akreditácia a vstupy do areálu pretekov. 
Počet ľudí v realizačnom tíme podľa počtu jazdcov: 

1 – 3 jazdci – Reprezentačný tréner, 
4 – 7 jazdcov – Reprezentačný tréner, 1 asistent, 
7 -11 jazdcov – Reprezentačný tréner, 2 asistenti. 

 
1.2. PRIHLÁSENIE /REGISTRÁCIA  PRETEKÁROV a POISTENIE 
 

Reprezentačný tím je prihlasovaný na vybrané akcie Slovenským Zväzom Cyklistiky (SZC). 
Zodpovedná osoba za vybavenie registrácie SZC a všetkých potrebných náležitostí je reprezentačný tréner po schválení Komisiou 
BMX. 
 

1.3. PLÁN – HARMONOGRAM 
 
Každý reprezentačný výjazd musí mať svoj oficiálny  plán-harmonogram. Plán výjazdu musí byť vypracovaný a schválený minimálne 5 
dní pred odchodom. 
Zodpovedná osoba za  zostavenie, zverejnenie  a komunikáciu so zúčastnenými a Komisiou BMX je reprezentačný tréner / 
koordinátor. 
 
Plán obsahuje základne informácie: 
 

- Čas, dátum a miesto odchodu 
- Plán cesty (zastávky na prespanie ak je to potrebné) 
- Predpokladaný príchod na miesto 
- Miesto ubytovania a počet objednaných lôžok 
- Harmonogram akcie 
- Dátum návratu + predpokladaný čas 

 
1.4. DOPRAVA 
 

Reprezentačný tím využíva primárne dopravu zabezpečenú vozidlami Slovenským Zväzom Cyklistiky. 
Zodpovedná osoba za objednanie dopravy je vedúci výpravy alebo reprezentačný tréner / koordinátor. 

 
- Auto SZC určené pre odvetvie BMX, 
- PHM / platobná karta, pridelená k danému automobilu SZC. 

 
 
1.5. UBYTOVANIE 
 

Reprezentačný tím ma zabezpečené spoločne ubytovanie. 
Zodpovedná osoba za objednanie ubytovania je vedúci výpravy alebo reprezentačný tréner / koordinátor. 

 
- Každý jazdec musí mať zabezpečené 1 lôžko, v prípade 2/3 lôžkových izieb zodpovedná osoba rozdelí jazdcov do izieb. 
- Ubytovanie musí mať vo vybavení kuchyňu. 
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1.6. FINANCOVANIE 

  
Všetky nižšie uvedené náklady na reprezentačný výjazd sú hradené z rozpočtu BMX. 
Výšku rozpočtu určuje a schvaľuje Komisia BMX. 

 
- Doprava zväzovým autom SZC: 

o Automobilová (Auto SZC), všetky poplatky spojene s prepravou a tankovaním 
o Letecká (letenky, poplatky, transfer z letiska – zapožičanie auta na mieste) 

- Spoločné ubytovanie – dostatočný počet lôžok pre celú výpravu 
- Diéty (výška podľa dokumentu SZC – Opatrenie MPSVaR pre zahraničie) 
- Štartovné 
- Poistenie na preteky 
- Poplatky za prenájom dráh na trénovanie 
- Vstupy na športoviská spoločne počas prípravy (napríklad plaváreň, posilňovňa a iné) 

 
 
Náklady na REPRE výjazdy 

Preprava 
zväzovým autom 
/ spoločné 
ubytovanie 

Preprava 
vlastným autom / 
spoločné 
ubytovanie 

Preprava 
vlastným 
autom / vlastné 
ubytovanie 

Samoplatca / 
individuálna 
účasť nie člena 
REPRE tímu 

Doprava zväzovým autom hradené    
Spoločné ubytovanie hradené hradené   
Diéty hradené hradené hradené  
Štartovné hradené hradené hradené hradené 
Poistenie na preteky hradené hradené hradené hradené 
Poplatky za prenájom dráh a trénovanie hradené hradené hradené hradené 
Vstupy na športoviská počas prípravy na výjazde hradené hradené hradené hradené 

 
 

Reprezentácia ja plne financovaná iba vo forme oficiálnej výpravy! V prípade  individuálnej účasti na reprezentačných akciách si  
pretekár vzniknuté  náklady hradí sám: 

- Individuálna automobilová doprava 
- Individuálne ubytovanie 

Všetky ostatné už uvedené náklady mu budú uhradene. 
 

1.7. PRAVIDLÁ A POVINNOSTI PRETEKÁRA 
 
Pretekár sa musí riadiť pokynmi realizačného tímu. 
 

- Ak je pretekár mladší ako 18 rokov, musí pred odjazdom odovzdať vedúcemu výpravy alebo Reprezentačnému trénerovi 
nasledovné dokumenty: 

o  potvrdenie o zodpovednosti za maloletého, ktoré musí byť podpísané zákonným zástupcom a overené notárom 
o  fotokópiu preukazu poistenca 
o  platný cestovný doklad (Cestovný pas, Občiansky preukaz) 
o  doklad o platnom cestovnom poistení na dobu výjazdu 

- Pretekár dodržiava časový harmonogram 
- Pretekár počas akcie používa výlučne reprezentačné oblečenie + reprezentačný dres ak nedostane iné povolenie od členov 

realizačného tímu 
- Pretekár sa povinne účastní na fotení tímu počas akcie pre SZC report a Komisiu BMX 
- Pretekár má vždy na akciu bike v 100% technickom stave + má so sebou náhradné duše a špeciálne náradie na servis svojho 

bajku 
- V prípade zdravotných problémov alebo pri užívaní liekov, musí jazdec pred odjazdom túto skutočnosť oznámiť vedúcemu 

výpravy alebo Reprezentačnému trénerovi a odovzdať na papieri časy a spôsob užívania 
- Pretekár musí v prípade potravinovej intolerancie nahlásiť a doplniť potvrdením od špecialistu požiadavky na stravovanie 
- Pretekár má zakázané užívanie alkoholu, drôg a iných návykových látok (hrubé porušenie pravidiel) 
- Pretekár sa počas preteku sústredí na pokyny Reprezentačného trénera a členov realizačného tímu 

 
Pri porušení týchto povinností bude pretekár verbálne upozornený. Po druhom upozornení dostane písomné upozornenie. 
V prípade hrubého porušenia týchto pravidiel, alebo že nenastane aj po písomnom upozornení náprava, reprezentačný tréner 
navrhne Komisii BMX vylúčenie jazdca z REPRE tímu. Komisia spolu s Reprezentačným trénerom rozhodnú o vylúčení alebo 
penalizovaní jazdca (dištanc). 
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