Zápis zo zasadnutia komisie horskej cyklistiky (XCO) pre roky 2017 až 2021 č. 07/2019:
Prítomní: Ján Žilovec, Martin Belás, Ľuboš Bodiš, Milan Schurger, Martin Rzonca, Rastislav
Kubovčík.
Ospravedlnení: Tomáš Hauser.
Hostia: Róbert Glajza.
Termín: 14. 10. 2019.
Miesto: Bzenická Kúria.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plán prípravy mládež (Belás, Ržonca).
Plán OH team (Glajza).
Rozpočet 2019 (Žilovec).
ZCPM (Belas, Glajza).
Príprava VZ MTB 30. 11. 2019 (Žilovec).
Diskusia.

Uznesenia:
K bodu 1.
Martin Ržonca a Martin Belás od prezentovali komisii plán práce s mládežou
v pretekovej sezóne 2020. Predstavili víziu ako by sa mala uberať práca s mládežou po vekovú
kategóriu kadetov (vrátane). Dôraz by sa mal klásť najmä na technickú prípravu. Plánujú sa
zorganizovať sústredenia v Topoľčiankach, Novom Měste na Moravě a v Brne. Sústredení sa
budú môcť zúčastniť vybraní pretekári na základe dosiahnutej úrovne športovej výkonnosti
z pretekovej sezóny 2019 a na základe aktuálnej výkonnosti.
Možnosť účasti na uvedených sústredeniach budú mať aj členovia RD juniorov.
Sústredenia by organizačne zastrešili Ržonca, Belás a Benko. Táto koncepcia bude
prerokovaná na subkomisii mládeže (27. 10. 2019) a následne by sa finálna verzia predstavila
na VZ MTB XC. Materiál je prílohou tohto zápisu.
V pretekovej sezóne 2020 komisia nebude organizovať objemové jarné sústredenia pre
členov reprezentácie juniorov/junioriek ani U 23 mužov/žien.
K bodu 2.
Róbert Glajza predstavil komisii plán OH tímu do konca pretekovej sezóny 2019 a do
mája 2020. Momentálne je Slovensko na 20tom postupovom mieste (muži Elite) na OH 2020
Tokyo. Na základe uvedeného bude potrebné až do konca OH kvalifikácie (máj 2020) vyvinúť
maximálne úsilie získavať body do OH rankingu. Matej Ulík sa do konca roka 2019 zúčastní
všetkých plánovaných výjazdov OH tímu, čo môže výraznou mierov prispieť k zisku bodov.
Problém je s Tomášom Višňovským, ktorí sa v dôsledku klubových povinnosti nebude môcť
výrazne podieľať na zbere bodov do OH rankingu.

Keď bude dostupný UCI kalendár na rok 2020, R. Glajza pripraví plán výjazdov OH
tímu do 29. mája 2020 a predloží ho komisii na schválenie.
K bodu 3.
Predseda komisie J. Žilovec predložil členom komisie v dostatočnom predstihu
priebežné čerpanie rozpočtu MTB XC v roku 2019.
Komisia si spoločne prešla jednotlivé čerpané položky. V čerpaní sa nenašli žiadne
závažné nedostatky ani neoprávnené čerpania.
Žiaľ na základe enormnej snahy komisie v oblasti získavania bodov do OH rankingu sa
rozpočet MTB XC pre rok 2019 prečerpal . Predseda komisie sa tento schodok pokúsi vyriešiť
pôžičkou z iného odvetvia prípadne slicenčného účtu a následne sa o uvedenú čiastku zníži
rozpočet na rok 2020.
R. Glajza spracuje zoznam materiálu MTB XC a oblečenia, ktorý/ktoré je na sklade SZC
a predloží členom komisie.
K bodu 4.
Róbert Glajza a Martin Belás predstavili komisii koncepciu podpory športovcov
(pretekárov MTB XC) v rámci ZCPM. Konečné znenie smernice predložia v písomnej podobe
členom komisie po vzájomnom pracovnom stretnutí, ktoré si stanovili na 22. 10. 2019.
K bodu 5.
Na VZ sa od - prezentuje zoznam materiálu MTB XC, finančné čerpanie, koncepcia
práce s mládežou, kalendár SP MTB XC 2020 a prebehnú voľby člena komisie namiesto
Ľuboša Bodiša.
Ľ. Bodiš pripraví zoznam klubov, ktoré sa VZ môžu zúčastniť.
M. Ržonca vybavil priestor aj ubytovanie na VZ Krupina 30. 11. 2019.
K bodu 6.
Členovia komisie otvorili problematiku SP MTB XC v roku 2020, po spoločných
diskusiách dospeli k záveru, že preteky Eliminátor by mali predchádzať pretekom v Short
tracku a nie XC.
Členovia sa zjednotili v názore, že počet 7 kôl SP v MTB XC je optimálny.
V roku 2020 sa budú tituly MSR rozdeľovať aj v pretekoch Short track.
Odvetvie MTB XC by malo mať aj v roku 2020 pridelené auto zo SZC ale definitívne
pravidlá využívania zväzových aut sa schvália na VV SZC.

V Bzenickej Kúrii 14. 10. 2019

zapísal, M. Belás, kontroloval J. Žilovec.

Príloha:
Prezentácia plánu práce s mládežou v MTB XC od pretekovej sezóny 2020.

