Zápis zo zasadnutia komisie horskej cyklistiky (XC) pre roky 2017 až 2021 č. 04/2021:
(PREZENČNE/ONLINE)

Prítomní: Ján Žilovec, Martin Belás, Rastislav Kubovčík Tomáš Hauser (online), Michal
Ržonca, Milan Húsenica, Branislav Repiský.
Hostia: Peter Szasz.
Neprítomní: Peter Zánický (ospravedlnený).
Termín: 06. 08. 2021.
Miesto: Tlmače.
Program:
1, Nominácie na ME a MS v XC, XCE; MS XCM
2, Rozpočet 2021
3, Kalendár 2022, XC, Pumpcup
4, Oprávnené výdavky
5, Uznášania schopnosť na VZ
6, Diskusia

Uznesenia:
K bodu 1.
ME a MS MTB XC; MS MTB XCM:
K danému bodu podal informáciu Martin Belás (ME Srbsko). Vymenoval
nominovaných pretekárov a pretekárky na základe dosahovanej úrovne športovej výkonnosti
v priebehu pretekovej sezóny a aktuálnej formy. Členovia komisie s nominovanými
pretekármi/pretekárkami súhlasili.
Výjazdy zabezpečia Glajza, Belás, Ržonca (ME), Belás, Žilovec, Ržonca (MS). Komisia na
pracovnom stretnutí riešila problematiku štartu tímovej štafety. V danej veci sa koordinátor
odvetvia skontaktuje s Jankou Keseg Števkovou a na základe jej vyjadrenia sa komisia
rozhodne ako so štafetou a účasťou nominovaných junioriek.
MS Taliansko. Komisia sa rozhodla do Val di Solle nominovať 7 pretekárov. Výjazd
počas ME pripravia Belás a Ržonca.
Ohľadne účasti na MS MTB XCM (Elba) sa komisia zjednotila v názore, že Slovensko
by na tomto podujatí mal reprezentovať len Tomáš Višňovský. Koordinátor odvetvia osloví

Tomáša, či má záujem na tomto podujatí štartovať a v prípade kladnej odpovede ho vyzve aby
pripravil rozpočet, ktorý následne členovia komisie prerokujú.

K bodu 2.
Predseda komisie poslal v dostatočnom časovom predstihu členom komisie priebežné
čerpanie rozpočtu MTB XC 2021. Komisia si spoločne dokument prešla a nenašla žiadne
nezrovnalosti. Komisia otvorila problematiku pre financovania podpory organizátorov pretekov
SP MTB XCM a XC.
Členovia komisie sa zhodli v názore, že čerpanie rozpočtu na rok 2021 je zatiaľ
v poriadku s dostatočnou rezervou.
Predseda komisie navrhol rezervovať ubytovanie v Les Gets (Francúsko), dejisku MS
MTB XC 2022.

K bodu 3.
Michal Ržonca informoval komisiu o termínoch SP MTB XC 2022, aby sa nastavil
kalendár SP v Pumptracku. Organizátorovi MS MTB XC Petrovi Szaszovi sa navrhlo aby
v roku 2022 rozdelil preteky XC na dva dni (sobota – mládež; nedeľa UCI kategórie) a preteky
MS MTB XCE zorganizovať už vo štvrtok alebo v piatok. Pán Szász s touto alternatívou
súhlasil ale ešte to musí prekonzultovať so strediskom, v ktorom sa budú preteky realizovať.
Konečnú verziu pretekov SP MTB XC a Pumptracku 2022 a priebehu MSR MTB XC/XCE
2022 zverejní komisii do konca roka 2021.
Pán Repiský predstavil komisii stratégiu SP v pumptracku. SP v pumptracku by mal
mať cca 6 kôl. Na zabezpečenie pretekov je potrebné vyriešiť časomieru. Predseda komisie
vyzval pána Repiského, aby pripravil rozpočet jedného kola SP Pumptracku a na základe toho
sa rozhodne o výške podpory zo strany komisie.

K bodu 4.
Predseda komisie informoval členov o oprávnených výdavkoch zo štátneho rozpočtu.
K bodu 5.
Predseda komisie informoval členov, že tohtoročné VZ bude volebné. Je dôležité, aby
sa schválil najskôr nový štatút komisie, v ktorom budú implementované reálne možnosti
naplnenia uznášaniaschopnosti komisie.
Predseda komisie vyzval členov aby sa zamysleli nad svojim zotrvaním v komisii na
nasledovné volebné obdobie. Prípravou VZ sa bude komisia zaoberať na svojom ďalšom
pracovnom stretnutí.
K bodu 6.
Komisia sa zaoberala problematikou pretekov v technických disciplínach, ktoré sú už
niekoľko rokov súčasťou pretekov SP MTB XC v mládežníckych vekových kategóriách. Na
rok 2022 sa pripraví nová stratégia pretekov v technických sekciách. Členovia komisie

pripravia variantu, v ktorej sa nebude získavať časová strata ale za prejazdy technických sekcií
sa budú prideľovať body do celkového poradia v SP. Preteky v technických disciplínach budú
na čas a za chybu sa budú udeľovať trestné sekundy k dosiahnutému času.
V jesenných mesiacoch (október) plánujem komisia zrealizovať športové technická
sústredenie pre vybraných kadetov/kadetky a juniorov/juniorky – prípadne pre starších žiakov
a žiačky, na ktorom budú participovať v pozícií technických konzultantov vybraní zjazdári
(lokality: Drozdovo/Kálnica).

V Tlmačoch 06. 08. 2021

zapísal: Martin Belás.
Zápis kontroloval: Ján Žilovec.

