Zápis zo zasadnutia komisie horskej cyklistiky (XCO) pre roky 2017 až 2021 č. 02/2019:
Prítomní: Ján Žilovec, Martin Belás, Ľuboš Bodiš, Tomáš Hauser, Róbert Glajza, Milan
Schurger, Martin Rzonca.
Neprítomní: Rasťo Kubovčík.
Termín: 18. 02. 2019.
Miesto: Bzenica.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reprezentačné výjazdy a sústredenia.
Nominačné kritériá OH, ME a MS.
Rozpočet na rok 2019.
Kalendár pretekov SP MTB XC, MTB XCM, 1. Ligy MTB, Župného pohára, ...
Technické sekcie pre mládež.
Diskusia.

Ustanovenia:
K bodu 1.
Predseda komisie J. Žilovec oznámil členom komisie, že na stretnutie pozval Tomáša
Legnavského aby predstavil svoju víziu zabezpečenia OH kvalifikácie žien. Tomáš sa
ospravedlnil z neúčasti. Pán Legnavský koncom kalendárneho roka 2018 predostrel návrh,
v ktorom požadoval na zabezpečenie OH kvalifikácie žien 100 000;-Euro, čo vzhľadom na
rozpočet odvetvia nie je reálne (celý rozpočet odvetvia na rok 2019 je cca 95 000;-Euro). Pán
Legnavský mal takýto návrh predložiť na konferencii SZC (február 2019), aby sa k nemu
vyjadrila celá cyklistická komunita. Pán Legnavský sa konferencie SZC nezúčastnil a svoj
plán práce so ženskou reprezentáciou v oblasti OH kvalifikácie neposlal.
Reprezentačný tréner Elite R. Glajza informoval členov komisie, že momentálne je
k dispozícií pre OH kvalifikáciu len J. K. Števková, ostatné dve v poradí (Šimorová,
Šichtová) sa zatiaľ nerozhodli naplno venovať OH kvalifikácií (z dôvodu rodiny a práce).
Uvedená skutočnosť žiaľ naznačuje nereálnosť postupu Slovenskej reprezentantky na OH
Tokyo 2020.
Aj napriek uvedenej skutočnosti sa členovia komisie rozhodli vyčleniť z rozpočtu
MTB XC čiastku 8000;-Euro, ktoré sa použijú na zabezpečenie pretekových výjazdov ženskej
MTB reprezentácie za účelom OH kvalifikácie. Koncepciou pretekových výjazdov komisia
poverí pána Legnavského, ktorý svoj plán predloží komisii do polky marca 2019 na
schválenie. Uvedená podpora bude na zabezpečenie pretekových štartov do konca mája 2019
(cca 8 až 10 štartov). Po tomto termíne sa komisia na základe aktuálneho OH rankingu žien
rozhodne ako ďalej s OH ženskou kvalifikáciou.
R. Glajza v priebehu januára 2019 poslal členom komisie návrh pretekových štartov
OH kvalifikácie mužov. V návrhu bolo viacej alternatív výjazdov, aby sa dalo alternovať
podľa aktuálnej situácie.
Juniorská a U 23 reprezentácia absolvuje 23. 02. až 02. 03. 2019 sústredenie
v Taliansku v zložení N. Glajzová, M. Kurnický, J. Kurty, M. Trnka a M. J. Koreň. Ostaní

členovia RD (juniorov a U 23) môžu čerpať dotáciu 500;- na športovú prípravu (nie na
materiál).
RD juniorov a U 23 absolvuje po 5 reprezentačných výjazdov, ktoré do 10. 03. 2019
pripraví a predloží na schválenie M. Belás.
RD juniorov a U 23 absolvuje technické sústredenie v Drozdove v týždni pred SP
V MTB XC.
Dodatočné zaradenie Filipa Sklenárika, Šimona Vozára a Mateja Pigu do RD komisia
prehodnotí na základe dosahovanej úrovne športovej výkonnosti k 13. 05. 2019. Ak budú do
RD zaradení, bude im priznaná podpora vo výške 500;-Euro.
K bodu 2.
V prípade reálneho postupu Slovenských reprezentantov na OH 2020 komisia MTB
XC predstaví začiatkom roku 2020 nominačné kritéria výberu konkrétneho športovca na OH
(pretekári absolvujú 4 vybraté kvalifikačné preteky a k získaným bodom sa ešte pripočíta
aktuálny UCI ranking; najlepší pretekár/pretekárka budú Slovensko reprezentovať na OH).
Nominačné kritéria ME a MS:
Na ME MTB XC 2019 sa komisia horskej cyklistiky rozhodla nominovať nasledovné
počty pretekárov (pretekáriek):
Elite muži – max. 4 pretekári,
Elite ženy –max. 2 pretekárky,
U 23 muži – max. 3 pretekári,
U 23 ženy – max. 2 pretekárky,
Juniori – max. 5 pretekári,
Juniorky – max. 2 pretekárky.
O obsadení uvedených vekových kategórií konkrétnymi pretekármi rozhodnú nasledovné
kritériá:
o
o
o
o

najlepšie postavený pretekár/pretekárka v MTB UCI rankingu ku 22. 07. 2019,
umiestnenie do 10. miesta na pretekoch kategórie C 1 ku 22. 07. 2019,
umiestnenie do 5. miesta na pretekoch kategórie C 2 ku 22. 07. 2019,
najlepšie postavený pretekár/pretekárka v priebežnom poradí slovenského pohára
MTB XC do 22. 07. 2019.
MS MTB XC 2019:

o
o

umiestnenie v prvej polovici výsledkovej listiny na ME – Elite muži/ženy; U 23
muži/ženy,
umiestnenie v prvej tretine výsledkovej listiny na ME – juniori/juniorky,

K bodu 3.
Predseda komisie poslal členom komisie plán rozpočtu MTB XC na rok 2019
s návrhom jeho prerozdelenia na reprezentáciu, SP a mládež. Členovia komisie s návrhom
čerpania rozpočtu súhlasili. Plán čerpania rozpočtu v pretekovej sezóne 2019 je v prílohe
zápisu.

K bodu 4.
Tomáš Hauser a Milan Schurger informovali členov komisie o kalendári pretekov SP
MTB XCM a o MSR v MTB XCM. V kategórií ženy 40+ bude SP na strednej trati a aj MSR
na strednej trati.
Tomáš Hauser a Milan Schurger do polovice marca pripravia zmluvu s organizátormi
MTB XCM pretekov na podpis (ohľadne zväzovej podpory).
L. Bodiš informoval komisiu, že organizátor SP MTB XC v Lietave zvažuje
odstúpenie z organizačného zabezpečenia pretekov. M. Rzonca prisľúbil, že sa pokúsi
v uvoľnenom termíne zorganizovať preteky SP v Udiči, do konca februára bude komisiu
informovať, či preteky v Udiči budú.
K bodu 5.
Do polky marca 2019 predloží M. Belás komisii na schválenie úpravu technických
sekcií pre mládežnícke vekové kategórie v rámci SP MTB XC.
K bodu 6.
L. Bodiš sa opýtal ako sa budú zabezpečovať majstrovské dresy. Koordinátor odvetvia
R. Glajza informoval komisiu, že bude rovnaký systém ako minulý rok.
V roku 2019 sa plánujú realizovať mediálne video výstupy do YouTube kanálu z MTB
XC, downhillu a endura.
Martin Rzonca informoval členov komisie o termíne konania špeciálneho športového
sústredenia (16. – 17. 03. 2019 Topoľčianky) zameraného na technický rozvoj mládeže
formou trialu, bikrosu a jazdou cez prírodné a umelé prekážky. Sústredenie je určené najmä
pre trénerov mládeže. Cieľom tohto podujatia je vytvorenie didaktického materiálu pre rozvoj
techniky v jazde na bicykli.

V Bzenici 18. 02. 2019

zapísal, M. Belás, kontroloval J. Žilovec.

