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

Prítomní: Ján Žilovec, Martin Belás, Tomáš Hauser (online), Michal Ržonca, Milan Húsenica.
Hostia: Róbert Glajza, Martin Ržonca.
Neprítomní: Rastislav Kubovčík, Peter Zánický (ospravedlnený).
Termín: 31. 05. 2021.
Miesto: Topoľčianky.
Program:

1. Zhodnotenie reprezentačných výjazdov juniorov a U23 (Belás, Ržonca).
2. Zhodnotenie OH kvalifikácie (Glajza).
3. Plán výjazdov reprezentácie juniorov a U23 (Ržonca, Belás).
4. M SR, dresy ostatné kategórie mimo UCI.
5. MTB XCM súťažný poriadok (Hauser).
6. Štatút komisie.
7. Čerpanie rozpočtu (Žilovec).
8. Oprávnené náklady odvetvia (Žilovec).
9. Materiál, oblečenie MTB (Ržonca).
10. Plán UCI pretekov 2022.
11. Diskusia.
Uznesenia:
K bodu 1.
Martin Belás a Michal Ržonca informovali členov komisie o výjazdoch RD juniorov a U 23,
ktoré spoločne realizovali v Taliansku - Nales, Rakúsku – Haiming, Nemecku – Albstadt
a Českej Republike - NMNM. Z uvedených podujatí boli členom komisie prečítané záverečné
správy, ktoré sú súčasťou vyúčtovaní daných podujatí. Pretekov v Taliansku, Rakúsku a
Čechách sa zúčastnil širší výber RD juniorov/junioriek a U23 mužov a žien. Všetky uvedené
podujatia prebehli bez komplikácií a poukázali na rezervy jednotlivých členov reprezentačných
výberov najmä v oblasti kondičnej pripravenosti. Najhodnotnejšie umiestnenia v prvej desiatke
výsledkových listín dosiahla vo Svetovej juniorskej sérií uvedených pretekov Tereza Kurnická,
čo je predpoklad výrazného úspechu na vrcholných podujatiach pretekovej sezóny - ME a MS.
K bodu 2.
Róber Glajza zhodnotil výsledok OH kvalifikácie, ktorá nám v kategórií mužov Elite unikla
o 18 bodov a sme na prvom ne-postupovom mieste. Róbert oboznámil členov komisie s celým
priebehom OH kvalifikácie. Upozornil na niekoľko okolností, ktoré ovplyvnili výsledok. Naši
pretekári Martin Haring a Matej Ulík mali veľkú smolu na rozhodujúcich pretekoch SP
v Nemeckom Albstadte a Českom Novom Meste Na Morave, kde mali defekty a nedokázali
bojovať o pozície v prvej 50 výsledkovej listiny. Do budúcností treba hneď od začiatku OH
kvalifikácie vybrať troch elite pretekárov, ktorí budú systematicky „zbierať“ potrebné
nominačné body.

Predseda komisie Ján Žilovec spomenul skutočnosť, že z OH kvalifikačných bojov po prvom
roku vypadli Ondrej Glajza a Tomáš Višňovský a následne sa o zisk kvalifikačných bodov
zapájali len dvaja pretekári, čo z najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvnilo negatívny výsledok.
K bodu 3.
Na ME v XCM bude Tomáš Višňovský štartovať za vlastný tím.
J. K. Števková prejavila záujem štartovať na pretekoch ME v MTB maratóne. Rozpočet na toto
podujatie si nastavila na 1500;- Euro. Komisia sa z viacerých uhľov pohľadu zamyslela nad
účasťou J. K. Števkovej na ME v MTB Maratóne. Pre reálne šancu dobrého umiestnenia na ME
v MTB maratóne sa komisia rozhodla podporiť štart J. K. Števkovej čiastkou 650;- Euro vopred
a v prípade umiestnenia do 15 miesta doplatiť 550;- Euro a pri umiestnení do 30 miesta doplatiť
350;- Euro. Komisia sa rozhodla rovnakým spôsobom podporiť na ME v MTB maratóne aj
Tomáša Višňovského.
Komisia plánuje zabezpečiť ME starších žiakov a Kadetov v Talianskej Pile.
RD juniorov/junioriek, U 23 mužov a žien a Elite mužov a žien sa zúčastnia ME a MS. Komisia
plánujem na ME poslať širší výber. Nominácia pretekárov bude uzatvorená po pretekoch v
SP Žarnovici a následne budú oslovení 4 najlepší pretekári v kategórií Juniorov, 2 pretekárky
z kategórie junioriek, jedna pretekárka z kategórie U 23 žien, 3 pretekári z kategórie U 23
mužov a 1 pretekárka z kategórie Elite žien.
O ďalších reprezentačných výjazdoch sa komisia bude zaoberať po M SR v Poráči.
K bodu 4.
Komisia diskutovala o zabezpečení dresov pre Majstrov Slovenska aj pre ostatné ako UCI
kategórie. Po zvážení všetkých okolností sa komisia rozhodla nedávať dresy majstrov
Slovenska iným ako UCI kategóriám.
K bodu 5.
T Hauser v spolupráci s členmi komisie a Milanom Schurgerom upravili/aktualizovali súťažný
poriadok Slovenského pohára MTB XCM. Jeho aktualizovanú verziu aj s kalendárom
Slovenského pohára v MTB XCM 2021 komisia zverejnila na webovej stránka SZC.
K bodu 6.
Komisia opätovne otvorila problematiku štatútu komisie. V oblasti počtu získaných bodov
pretekárov v SP v aktuálnej pretekovej sezóne sa komisia rozhodla stanoviť spodnú hranicu 50
bodov pre účasť klubu na VZ. Bodový zisk Masters pretekárov sa každému klubu bude násobiť
koeficientom 0,5. Uvedené úpravy do štatúte komisie zapracuje odvetvový koordinátor Michal
Ržonca a zrealizuje jej online schválenie jednotlivými štatutármi klubov. Termín – do 10. 07.
2021.
K bodu 7.
Predseda komisie informoval členov o stave čerpania rozpočtu. Komisia zobrala informáciu na
vedomie. V tabuľke čerpania rozpočtu neboli zistené žiadne nedostatky.

K bodu 8.
Predseda komisie informoval členov o oprávnených čerpaniach rozpočtu SZC. Organizátorov
pretekov SP v MTB XC a XCM nie je možné podľa nových pravidiel oprávnených výdavkov
štátnych dotácií podporiť z rozpočtu komisie MTB XC. Komisia hľadala alternatívy ako je
možné podporiť organizátorov pretekov. Predseda komisie informoval členov o tom, že

ekonomické oddelenie SZC pripraví podklady k problematike oprávnenia čerpania štátneho
rozpočtu aj pre jednotlivé kluby.
K bodu 9.
Michal Ržonca v spolupráci s ostatnými členmi komisie spracuje zoznam materiálneho
vybavenia komisie (komponenty, servis, valce, oblečenie, ...).
Materiál komisie sa odloží do špeciálneho boxu, ktorý bude súčasťou auta odvetvia.

K bodu 10.
Komisia prebrala termíny a miesta podujatí, ktoré je potrebné nahlásiť do kalendáru UCI
pretekov 2022. Podklady pre generálnu sekretárku SZC Katarínu Jakubovú pripraví do 15. 06.
2021 Michal Ržonca.
Komisia sa zjednotila v názore, že preteky SP v MTB XC by mali byť kategórie „C“ a celkový
počet jedného ročníka SP MTB XC stanoviť na 5 kôl plus MSR.

K bodu 11.
Komisia sa zaoberala námetmi Petra Szásza k priebehu pretekov mladších a starších žiakov
v technických sekciách na druhom kole SP v MTB XC v Turčianskych Tepliciach.
Niektoré z kritických pripomienok pána Szásza neboli oprávnené a jeho návrhy na zmeny sú
nerealizovateľné. Konštruktívne pripomienky nie len zo strany pána Szásza ale aj zo strany
rozhodcov, komisia zapracovala do pravidiel pretekov v technických disciplínach už pre
nasledovné kolo SP MTB XC v Žarnovici.
Komisia sa zaoberala účasťou výberov Slovenska na pretekoch ME starších žiakov a kadetov
v MTB XC v Talianskej Pile. Komisia sa zhodla v názore, že za reprezentačný tím Slovenska
budú štartovať dve trojčlenné družstvá kadetov (v každom dvaja chlapci a jedno dievča).
Komisia ďalej zo svojho rozpočtu vyčlení čiastku 3500;-Euro na podporu klubovej účasti na
týchto pretekoch.
Predseda komisie informoval o možnosti tvorby informačného systému, ktorý by obsahoval
okrem vydávania licencií, prihlasovania na preteky aj možnosť „online“ platby štartovného,
stornovania prihlásených pretekárov (najneskôr dva dni pred pretekmi), informácie
o pretekároch (pretekové štarty s výsledkami), počítanie bodov členov CTM a podobne.

V Topoľčiankach 31. 05. 2021

zapísal: Martin Belás.
Zápis kontroloval: Ján Žilovec.

