Zápis zo zasadnutia komisie horskej cyklistiky (XCO) pre roky 2017 až 2021 č. 04/2020:
Prítomní: Ján Žilovec, Martin Belás, Rastislav Kubovčík, Milan Schurger.
Ospravedlnení: Tomáš Hauser, Martin Ržonca.
Hostia: Juraj Karas, Róbert Glajza, Ladislav Longauer.
Termín: 14. 08. 2020.
Miesto: Podlužany (Bánovce nad Bebravou).
Program:
1. Možnosti podpory Kristiána Jánošíka U 23 z rozpočtu komisie a prerozdelenie
prostriedkov ZCPM.
2. Slov. pohár v XCM na 2021, zmeny v súťažnom poriadku, CPV (Hauser, Schurger).
3. Slov. pohár v XCO na 2021, zmeny v súťažnom poriadku (Glajza, Belás).
4. Reprezentačné tímy; výjazdy, technické sústredenia mládeže (Glajza, Belás, Ržonca).
5. Čerpanie rozpočtu 2020 – návrhy (Žilovec; ostatní).
6. Oblečenie a materiál reprezentačných družstiev (Glajza).
7. Rôzne (podnety od Ržoncovcov).
8. Diskusia.
Uznesenia:
K bodu 1:
Ján Žilovec informoval o možnosti podpory Kristiána Jánošika a následne dal slovo
jeho trénerovi Jurajovi Karasovi. Juraj Karas vyzdvihol tréningovú morálku aj výkonnostnú
kapacitu Kristiána. Žiaľ, nakoľko je to pracujúci mladý muž, sú jeho možnosti absolvovania
pretekov aj tréningového procesu čiastočne obmedzené. Aj napriek uvedeným skutočnostiam
je vnútorne presvedčený o tom, že horská cyklistika (XC) je pre neho prioritou, preto si J. Karas
myslí, že nakoľko K. Jánošík už pracuje, neočakáva ukončenie pretekania ako sme toho
svedkom u mnohých talentovaných/podporovaných pretekárov/pretekáriek, ktorí/ktoré začnú
študovať na VŠ. J. Karas by chcel podporou od komisie K. Jánošíka motivovať k pretekaniu a
daná podpora by mu pomohla aj k pokrytiu životných nákladov.
Komisia navrhla podporiť K. Jánošíka z odvetvových prostriedkov sumou 2000;-Euro
ale očakáva sa jeho štart na troch z uvedených pretekov: ČP Brno, SP MNNM, MSR
Eliminátor, SP Bratislava, MS a ME.
M. Belás vyzval J. Karasa aby písomne navrhol úpravy smernice ZCPM, ktorú kritizuje.
V smernici ZCPM MTB XC sa uvádza: „Nárok na čerpanie dotácie ZCPM MTB XC
má zaradený pretekár/pretekárka (jeho materský klub) až po absolvovaní minimálne troch
pretekových štartov v aktuálnej pretekovej sezóne v MTB XC (SP, UCI podujatia, preteky
národných pohárov zahraničných cyklistických federácií).“ Túto podmienku nesplnili: Roman
Kurnický, Tomáš Meriač a Samuel Mikolajčík. Komisia sa rozhodlo pridelenú podporu
uvedeným pretekárom (ich materským klubom) prerozdeliť zaradeným pretekárom do ZCPM
(ich materským klubom), ktorí uvedené pravidlo splnili. R. Glajza pripraví nové zmluvy pre
kluby, ktorých sú pretekári zaradení do ZCPM členmi.
K bodu 2:
Milan Schurger informoval členov komisie o pripravovanom kalendári SP MTB XCM
na rok 2021. Ďalej informoval, že organizátor „Bratislavského maratónu“ podal žiadosť

o organizovanie MSR v roku 2021, komisia súhlasí a poverila pána Schurgera, aby zabezpečil
všetky potrebné formálne náležitosti (prihlásenie do kalendára UCI;...).
Podľa jednaní so spoločnosťou Škoda sa komisia rozhodne, či budú všetky kolá XCM
Škoda maratónskej série automaticky súčasťou SP MTB XCM.
L. Longauer informoval členov komisie o pretekoch a projektoch, ktoré spadajú pod
CPV (najmä preteky na ceste a cestné cyklomaratóny, cykloturistika, cyklotrasy, doprava na
bicykloch, propagácia cyklistiky a podobne).
J. Žilovec vyslovil názor, že značná časť maratónov by mala spadať do kompetencie
komisie CPV a nie komisie MTB XC (komisia MTB XC by mala zastrešovať MTB XCM
v detských a UCI kategóriách, ostatné vekové kategórie by spadali pod CPV).
M. Belás navrhol, aby komisia MTB XC zastrešovala MTB maratóny, ktoré sú súčasťou
SP MTB XCM, ostatné MTB maratónske preteky by spadali pod komisiu CPV. Všetci prítomní
s uvedeným návrhom súhlasili.
M. Schurger navrhol aby kalendár všetkých pretekov MTB XCM bol zverejnený aj
v kalendári podujatí MTB XC aj kalendári pretekov CPV. Komisia s návrhom súhlasila.
L. Longauer sa opýtal na schvaľovanie propozícií k maratónom nezaradeným do SP,
ktoré budú spadať pod komisiu CPV. Komisia L. Longauera informovala o tom, že propozície
k takýmto pretekom sú plne v kompetencii organizátora, samozrejme, že budú môcť vychádzať
zo schválených propozícií k SP MTB XCM.
K bodu 3:
R. Glajza informoval prítomných o pripravovanom kalendári pretekov SP MTB XC na
rok 2021. Informácia pre záujemcov organizovať v roku 2021 preteky SP MTB XC bola
zverejnená na stránke SZC. S organizátorov sa prihlásili: Turčianske Teplice, Drozdovo,
Bratislava, M-SR Poráč, Žarnovica, Selce a novými pretekmi budú Stará Ľubovňa. Členovia
komisie doplnili predbežný kalendár pretekov XCO, ktorý bude mať 6 kôl a M-SR. R. Glajza
ho pošle pánovi Riškovi aby sa podľa neho zosúladil kalendár pretekov SP v CC na rok 2021.
V komisii odzneli návrhy na úpravu súťažného poriadku v týchto kontextoch: kategóriu
mini nechať len na dva ročníky, v kategóriách mini a mladších žiakov neorganizovať SP, ale
organizátor usporiada verejný pretek, spojiť kategóriu mini žiačiek s mladšími žiačkami,
ponechať technické sekcie aj pre mladších žiakov – následne štartovať Gundersenovou
metódou, štart masters kategórií spoločne s kadetmi, do súťažného poriadku dať, že 80%
pretekov (po zaokrúhlení) sa bude počítať do celkového poradia SP MTB XC 2021. Podľa
uvedených zmien bude potrebné upraviť časový rozpis pre SP MTB XC 2021.
L. Longauer navrhol, aby boli v SP MTB XC zavedené kategórie masters ženy A a B.
Členovia komisie dospeli k spoločnému názoru, že v MTB XC nie je vhodné vypisovať
kategóriu masters žien (nízka početnosť potencionálnych pretekáriek, vysoká technická
náročnosť tratí pre väčšinu masters žien pretekáriek, všetky aktuálne pretekajúce ženy vekovej
kategórie masters pretekajú aktuálne v kategórií ženy elite). Nakoniec sa stanovil kompromis,
že bude jediná kategória masters ženy 40+ ale dekorovanie víťaziek prebehne len ak budú
pretekať minimálne 3 pretekárky.
J. Žilovec sa spýtal členov komisie na názor ohľadne podpory organizátorov C1 a C2
pretekov MTB XC v roku 2021. a zároveň podporiť organizátorov Slov. pohára pri stavbe tratí
pre kvalitnejšiu prípravu našej reprezentácie. Členovia komisie s podporou organizátorov
súhlasili.

K bodu 4:
M. Belás informoval komisiu o realizovanom technickom sústredení starších
žiakov/žiačok a kadetov/kadetiek v Topoľčiankach a o pripravovanom sústredení v NMNM,
ďalej informoval členov komisie o koncepcii práce s RD juniorov a U 23.
R. Glajza informoval členov komisie o plánovaných pretekových štartoch s OH tímom
mužov. Všetko je ale stále otvorené z dôvodu pretrvávajúcej pandémie.
Nomináciu na MS (širšiu nomináciu) pre UCI kategórie pripravia R. Glajza a M. Belás
a títo pretekári budú pozývaní na oficiálne výjazdy RD.
K bodu 5:
J. Žilovec vopred písomne poslal členom komisie aktuálny stav čerpania rozpočtu 2020
a informoval komisiu, že v dôsledku aktuálnej situácie bude možné rozpočet dočerpať počas
prvých 3 mesiacov roku 2021. J. Žilovec navrhol zorganizovať v decembri/januári technické
sústredenie v Topoľčiankach pre členov CTM a ich trénerov – prípadne toto sústredenie spojiť
s oponentúrami členov CTM (rozdeliť to termínovo podľa krajov). Tento návrh sa predostrie
trénersko-metodickej komisii SZC.
K bodu 6:
R. Glajza informoval, že 29. 08. 2020 dostane odvetvie MTB XC a CX od SZC auto,
v súvislosti s tým R. Glajza navrhol jeho vybavenie valcami, servisným kufríkom, a bočnicami
na stan v dizajne SZC RD.
J. Žilovec vyzval členov komisie o posielanie návrhov koncepčných výdavkov,
podobne ako navrhol R. Glajza v súvislosti s vybavením auta odvetvia.
M. Belás a R. Glajza v tejto súvislosti navrhli, aby sa dali pre potreby SP v MTB XC,
MTB XCM a CX vyrobiť štartovacie rampy a stupne pre víťazov.
R. Glajza pripravil tlačivo, ktoré budú členovia RD podpisovať pri preberaní
reprezentačného oblečenia a materiálneho vybavenia, ktoré je majetkom odvetvia MTB XC.
K bodu 7:
Komisia dostala od Martina a Michala Ržoncovcov písomný návrh k zabezpečeniu
jednotlivých kôl pretekov SP v MTB XC a ku koncepcii práce s mládežou. Tento dokument je
súčasťou prílohy zápisu.
Členovia sa v diskusii venovali jednotlivým bodom z daného návrhu.
K bodu 8:
Slávnostné vyhlásenie troch najúspešnejších mládežníckych oddieloch v MTB XC na
základe SP sa zrealizujem na VZ MTB XC a oddielom sa odovzdajú pamätné poháre.
R. Glajza od-komunikujem s pánom Vríčanom (organizátorom finálových pretekov SP
MTB XC) zabezpečenie pohárov pre celkových víťazov.
J. Žilovec pripomenul členom komisie, že dotácia na technické zabezpečenie pretekov
SP zo strany SZC nemôže byť použitá na finančné ceny pre víťazov.
Komisia navrhla dať do súťažného poriadku SP MTB XC na rok 2021 možnosť
vyberania parkovného za autá (treba zabezpečiť len miesto, ktoré bude na parkovisku
vyznačené a účastníkom pretekov zaslané pred pretekmi v grafickom pláne parkoviska).

Komisia navrhla dať do súťažného poriadku SP MTB XC na rok 2021 informáciu, že
organizátor pretekov je povinný zabezpečiť len zdroj vody na umývanie bicyklov, nie tlakové
pištole, hadice, vedrá,... – všetko potrebné na čistenie bicyklov okrem vody si pretekári
zabezpečia sami. Toto rozhodnutie schválila komisia v dôsledku nemožnosti zabezpečiť
dostatočný počet hadíc a tlakových vodných pištolí na preteky SP MTB XC v prípade extrémne
nepriaznivého počasia. Organizátor však môže uvedené pomôcky zabezpečiť. Tento dodatok
sa do súťažného poriadku uvedie, aby kluby a pretekári prichádzali na preteky dostatočne
vybavený na čistenie bicyklov a netvorili sa dlhé rady a s nich prameniace konflikty pri čakaní
na hadice a wapky!
Komisia navrhla dať do súťažného poriadku vyhlasovanie víťazov v rámci jednotlivých
kôl SP priebežne, na MSR po posledných pretekoch. Neúčasť na stupni pre víťazov pokutovať
(podľa pravidiel UCI a SZC) a ceny nechať prepadnúť v prospech organizátora.
V Podlužanoch 14. 08. 2020;

zapísal, M. Belás, kontroloval J. Žilovec.

Príloha:

MICHAL RŽONCA
MARTIN RŽONCA
Komisia MTB

VÁŽENÍ PÁNI,
Navrhujem v komisii prerokovať tieto body:



Vyhodnotenie klubov, resp. mládežníckych klubov v sezóne 2020- pripomienku
som zasielal mailom aj s odôvodnením



Od sezóny 2021 navrhujem vyberanie parkovného na SP podľa českého modelu,
podmienka zabezpečenie servisu ( dostatočné WC, sprchy, ......), vyčlenenie stánia
podľa objednávky vopred- v opačnom prípade parkovné zakázať vyberať.



Taktiež od sezóny 2021 na tratiach SP mať aspoň 3 technické prekážky –
kamenistý úsek, skok.... ( k tomu spracovať podmienky- dobrovoľne sa hlásim)

Pre mládež :
Stotožňujeme sa s myšlienkou, ktorú napísal p.Rohoň. Navrhujem drobné úpravy
Za MTB navrhujeme aby do ml.žiakov vrátane boli len verejne preteky bez
celkového hodnotenia.


Ponechať technické disciplíny u starších žiakov. Navrhnú 20 disciplín, na preteku
zabezpečiť 5, ktoré určí ...(.... 3 dni pred pretekom. Trate pre mládež koncipovať
tak, aby museli prekonávať technické prekážky, eliminovať výhodu 29“ kolies (
k tomu spracovať podmienky- dobrovoľne sa hlásim), štart verejných pretekov
u mládeže realizovať Gundersenovou metódou



pre rozvoj motorických a koordinačných schopností navrhnúť VV SZC zakúpi 20
dráhových bicyklov pre mladšie kategórie s prostriedkov všetkých odvetví . Tieto

prerozdeliť medzi kluby – podmienka musia ich zapožičiavať na tréningové účelynajprv majetkom SZC- po troch rokoch odpredať za zostatkovú cenu klubom

S pozdravom
Martin Ržonca a Michal Ržonca

