
Zápis zo zasadnutia komisie horskej cyklistiky (XCO) pre roky 2017 až 2021 č. 03/2020:  

  

Prítomní: Ján Žilovec, Martin Belás, Martin Ržonca, Rastislav Kubovčík, Peter Zánicky, 

Milan Schurger.   

Ospravedlnení: Tomáš Hauser. 

Hostia: Róbert Glajza. 

Termín: 11. 06. 2020.  

Miesto: Orechová Potôň (Slovakia ring)  

  

Program: 

 

1. Kalendár SP MTB XCO a zabezpečenie SP (zmluvy, bannery,...). 

2. Kalendár SP MTB XCM.  

3. Mládežnícka reprezentácia (starší žiaci, kadeti, juniori); sústredenia, výjazdy. 

4. Reprezentácia Elite, U 23 - svetový pohár, MS. 

5. Štatút komisie MTB XC/XCM, (úprava počtu oprávnených účastníkov s hlasovacím 

právom na VZ). 

6. Diskusia 

 

  

Uznesenia: 

 

K bodu 1: 

 

Róbert Glajza informoval prítomných o aktuálnom pretekovom kalendári SP MTB XCO. 

Kalendár obsahuje 6 pretekov. Do konečného poradia sa budú započítavať 3 najlepšie 

umiestnenia plus MSR. Všetky potrebné náležitosti v komunikácii s organizátormi jednotlivých 

kôl pretekov a SZC sú zabezpečené. Komisia sa po zvážení všetkých okolností rozhodla, že 

v pretekovej sezóne 2020 nebudú súčasťou pretekov SP MTB XC v kategóriách mladších 

a starších žiakov technické sekcie. Uvedenú zmenu treba vykonať v súťažnom poriadku. 

 

K bodu 2: 

 

Milan Schurger informoval komisiu o aktuálnom kalendári pretekov SP XCM. SP bude tvoriť 

5 pretekov, do konečného poradia sa započítajú 4 najlepšie umiestnenia. 

 

K bodu 3: 

 

Martin Belás informoval prítomných o zmenách v zabezpečení práce s mládežníckymi 

kategóriami v dôsledku pandémie. Pre starších žiakov a kadetov sa namiesto zrušených ME 

zorganizuje technické sústredenie v Topoľčianka v termíne 05. - 09. 07. 2020. Na sústredenie 

bude nominovaných 27 pretekárov/pretekáriek. Trénersky sústredenie zastrešia Martin Ržonca, 

Michal Ržonca a Juraj Benko. Ubytovanie a stravovanie účastníkov bude hradé z rozpočtu 

komisie. 

Členovia RD juniorov a U23 absolvujú v septembri technické sústredenie v Novom Měste na 

Moravě a následne SP v NMNM a októbri MS. 

 

 

 

 



K bodu 4: 

 

Róbert Glajza informoval komisiu, že výjazdy RD Elite a U 23 sa budú riešiť operatívne so 

zreteľom na aktuálnu situáciu. Haring a Ulik by mali absolvovať UCI preteky, nakoľko nie je 

žiadúci výrazný prepad v UCI rankingu. Pokúsiť sa aby reprezentanti absolvovali maximum 

UCI pretekov v klubových réžiách. 

 

K bodu 5: 

 

Štatút komisie. Komisia navrhla, aby mohli na valnom zhromaždení s hlasom hlasovacím 

vystúpiť len kluby, ktorých pretekári sa zúčastnili aspoň 3 pretekov SP v MTB XC a SP MTB 

XCM. Po úprave bude predložený na schválenie na  VV. 

 

K bodu 6: 

 

Celý SP XCO bude spracovaný video nahrávkami ako v roku 2019. Propozície treba 

schvaľovať ŠTK. Róbert Glajza bol poverený komisiou aby prevzal po Ľubošovi Bodišovi 

záštitu nad schvaľovaním propozícií jednotlivých kôl SP XCO, zabezpečí štartové čísla, banery 

a komunikáciu s usporiadateľmi Slov. pohára. 

 

 

V Orechovej Potôni 11. 06. 2020;                    zapísal, M. Belás, kontroloval J. Žilovec. 


