Zápisnica
zo zasadania Valného zhromaždenia cyklokrosových klubov SZC , zo dňa 6. Február 2015 v Banskej
Bystrici.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : 1. O t v o r e n i e
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia a voľba zapisovateľa a sčitovateľa hlasov
3. Správa reprezentačného trénera Róberta Glajzu
4. Správa traťového komisára Ladislav Longauera
5. Správa správcu web stránky Mareka Varhaňovského
6. Správa o čerpaní finančných prostriedkov
7. Správa predsedu komisie cyklokrosu SZC Martina Fraňa
8. Voľba novej komisie na dvojročné volebné obdobie
9. Diskusia
10. Z á v e r
Ad/1 – Prítomných privítal a s programom Valného zhromaždenia oboznámil predseda komisie
cyklokrosu SZC, Martin Fraňo
Ad/2 – Prítomní jednohlasne schválili program Valného zhromaždenia a potvrdili ako sčitovateľa
a zapisovateľa Mgr. Ladislava Longauera a ako overovateľov zápisu Mgr. M.Fraňa a Ing. Mareka
Varhaňovského
Ad/3 - Správa reprezentačného trénera Róberta Glajzu :
-

-

-

Cyklokrosová reprezentácia začala sezónu 2014/2015 sústredením na Štrbskom plese
a v Banskej Bystrici
Slovenskú republiku reprezentovali naši reprezentanti na všetkých naplánovaných
zahraničných výjazdoch CDM,C1,C2 s cieľom získať UCI body do poradia UCI, čo sa
podarilo M. Haringovi, M. Ulíkovi ,L. Hanesovej, E. Glajzovej
Prípravu na Majstrovstvá sveta reprezentačné družstvo absolvovalo v Španielsku
Počas sezóny 2014/2015 reprezentačné družstvo sa zúčastnilo šiestich pretekov vo
Švajčiarsku, dvoch pretekov v Rakúsku, v Čechách, vo Francúzsku, v Nemecku, jedny
preteky v Holandsku, tri preteky v Belgicku, spolu 18 štartov + Majstrovstvá sveta v
Tábore
V rámci prípravy na Svetové poháre a Majstrovstvá sveta reprezentácia absolvovala tri
sústredenia : Štrbské pleso, Banská Bystrica, Španielsko

-

-

Reprezentačný tréner vyslovil spokojnosť počas sezóny s prístupom k reprezentačným
povinnostiam a s dosiahnutými výsledkami M. Haringovi a M. Ulíkovi. K pretekárom U23
mal výhrady hlavne k prístupu a tiež k dosiahnutým výsledkom
Konštatoval, že SZC a komisia cyklokrosu spolu vytvorili dostatočné podmienky na to, aby
sa naši reprezentanti mohli ukázať na Svetových pohároch tej najvyššej kategórie a verí,
že sledovaní dorastajúci pretekári sa aktívne zaradia do reprezentačného družstva

Ad/4 - Správa traťového komisára L. Longauera
-

Filozofiou komisie cyklokrosu pri príprave sezóny 2014/2015 bolo udržať vysoký
organizačný, výkonnostný, spoločenský štandard Slovenského pohára. Nemohli sme si
dovoliť ustúpiť z tvrdo vypracovaných pozícií z predchádzajúcich rokov. Tvorba sezóny
začala koncipovaním kalendára, v ktorom boli zohľadnené požiadavky reprezentačného
trénera, rozloženie pretekov na celé územie Slovenska / Zsk 6 pretekov, Ssk 4 preteky, Vsk
4 preteky / s prihliadnutím na geografickú polohu miesta pretekov s tým, aby v mesiacoch
september, október, polovica novembra, sa preteky organizovali v severnejších polohách
a s príchodom zimy, sa preteky organizovali smerom na juh a západ Slovenska.
Z 15 plánovaných kôl Slovenského pohára sa uskutočnilo 14 kôl, v ktorých boli pre
kategóriu mužov Elite a U23 tri preteky C2 / 2x Udiča, 1 x Podbrezová /. Neuskutočnili sa
preteky 6. kola Slovenského pohára v Rakovej, čo sčasti ovplyvnilo súťaž bodovo a tiež
finančne voči pretekárom. Organizátorom v Rakovej bola vyslovená s touto skutočnosťou
nespokojnosť s tým, aby sa vec v budúcnosti už nikdy neopakovala u žiadneho
organizátora.
V globále sa dá povedať, že až na niektoré nápravy schopné nedostatky sa organizátori
naučili pripraviť v prvom rade pretekové trate, ale nie len trať robí preteky, ale aj zázemie,
ako je parkovanie, kancelária pretekov, výber spíkra, sprievodných programov ,
vyhlasovanie víťazov, atď.
Čo sa stavby tratí týka konštatujem, že kvalitnú trať, spĺňajúcu parametre UCI C2 a hlavne
bezpečnostné požiadavky sa darí pripraviť v Bánovciach nad Bebravou, v Udiči, v Borovej,
v Ružomberku, v Košiciach, v Podbrezovej, v Krupine a v Trnave.
Trať v Rakovej je kvalitná, ale organizátori musia popracovať na dvojitom depe , vyriešiť
umývanie bicyklov vo vnútri depa, nie mimo okruh s podliezaním pásky, čo je značne
nebezpečné.
Trať v Levoči situovaná do historického centra mesta, veľmi zaujímavá, ale tohto roku
organizátori nezvládli dvojité depo, boli samostatné dve depá nie vybudované, ale
vytýčené páskou, čo je nedostatočné voči bezpečnosti všetkých zainteresovaných /
pretekárov, trénerov, mechanikov, divákov /, umývanie bicyklov úplne mimo okruh. Štart
bude potrebné riešiť na vhodnejšom mieste v centre mesta.
Organizátori v Poprade podcenili význam dvojitého depa, bolo vybudované, avšak bez
dostupného umývania bicyklov, čo som nakoniec po konzultácii s O. Glajzom a J.
Nazarejom riešil vybudovaním dvoch nezávislých diep, riešila sa zle situovaná cieľová
rovinka, ktorá vôbec nespĺňala, ale žiadne parametre, snáď, tak pre uličnú ligu.

V Starej Ľubovni vedia preteky zorganizovať na kvalitnej úrovni, oproti minulému roku
urobili veľký kus práce. Snáď by bolo vhodné pouvažovať o inej lokalite, kde by sa dal
okruh ako sa hovorí „rozbaliť“ do priestoru.
V Skýcove sa preteky v cyklokrose organizovali po prvýkrát. Konfigurácia terénu veľmi
vhodná, chýbala asfaltová časť, asfaltový nájazd na okruh, po obhliadke okruhu som
navrhol vynechať nebezpečnú časť okruhu s množstvom koreňov, organizátor akceptoval
a trať prekolíkoval. Umývanie bicyklov organizovať vo vnútri depa, nie mimo okruh
s podliezaním pásky.
Trnava MSR veľmi pekná trať, trošku atypická, bez jedinej prírodnej, či umelej prekážky.
Majstrovstvá Slovenskej republiky sú preteky zaradené do kategórie UCI pretekov a preto
si vybudovanie trate a všetko , čo s ňou súvisí vyžaduje zvýšenú pozornosť, hlavne čo sa
týka nafukovacieho oblúka štart, cieľ, namaľovanie, resp. nalepenie cieľovej pásky,
priestoru pre divákov a ich bezpečný pohyb z miesta na miesto po okruhu, priestor pre
prácu rozhodcov - krytý prístrešok.
Pozitívom celej súťaže bolo, že každý organizátor podľa svojich schopností vynaložil
enormné úsilie na to, aby preteky mali čo najvyššiu úroveň. Kladne hodnotím napríklad ,
že trate boli vykolíkované novými kolíkmi a vytýčené novými páskami. Pamätáme si
z blízkej minulosti trate vykolíkované nebezpečnými železnými tyčami, pásky z pred sto
rokov pozväzované, zmotané do tenkých pásov, takmer na okruhu neviditeľné. Aj to je
veľký krok vpred.
Nebola podcenená príprava na dôstojné vyhlasovanie víťazov. V tomto priestore je
možnosť prezentovať sponzorov, organizátorov a všetkých, čo sa na organizovaní
pretekov podieľali. V tomto budú musieť pridať v Skýcove. Nebol pekný pohľad na
schátrané pódium s hrdzavou, železnou konštrukciou, na zemi s popadanými
nepozametanými listami . Asi preto tam nebola ani jedna reklama.
Absolutórium, čo sa týka komplexného zabezpečenia pretekov vyslovujem organizátorom
v Bánovciach nad Bebravou, v Udiči, v Borovej, v Ružomberku, v Košiciach, v Podbrezovej,
v Krupine, v Trnave.
Doporučujem všetkým organizátorom, pokiaľ sa dostanú do kalendára 2015/2016,aby
preteky zakomponovali do kalendára mestských, resp. obecných športových akcií, tým
pádom sa na podujatí organizačne podieľa mesto, obec. Disponujú s technickým
materiálom / autá, zábrany / , ľudským potenciálom, finančnými prostriedkami, mesto velí
mestskej , obec obecnej polícii, ľahšie a lacnejšie sa zabezpečí sanitka atď, atď. Je
potrebné s nimi spolupracovať, lebo pokiaľ na organizovanie zostane jeden človek, je to
„zabité“.

Čo sa týka počtu pretekárov : 145 Trnava, 137 Raková, 136 Podbrezová, 132 Ružomberok,
131 Udiča prvý deň, 121 Bánovce n/B., 118 Udiča druhý deň, 117 Levoča, 114 Borová
a Levoča, 112 Krupina , 109 Skýcov a Košice, 108 St. Ľubovňa.
Percentuálny nárast a pokles v kategóriách v porovnaní s rokom 2013.
Elite,U23 Juniori Ženy, Juniorky Kadeti Žiaci Žiačky, Kadetky M-A M-B Kluby
2013 80
26
22
34
47
15
23 10 85
2014 65
45
16
47
58
29
32 17 83
-18,75 % 73,08% -27,27%
38,24% 23,40% 93,33% 39,13% 70% -2,4%
Percentuálny podiel kategórií na účasti :
21 % - Muži Elite, U23
19 % - Žiaci
15 % - Juniori, Kadeti
10 % - Masters A
9 % - Žiačky, Kadetky
6 % - Masters B
5% - Ženy, Juniorky
Najvyššie a najnižšie počty pretekárov kategóriách:
Najviac
Najmenej
Muži Elite, U23
33 v Podbrezovej
17 v Ružomberku
Juniori
22 v Rakovej
13 v St. Ľubovni a v Košiciach
Ženy, Juniorky
9 v Ružomberku
3 v St. Ľubovni a v Košiciach
Kadeti
28 v Udiči / 3. Kolo SP /
13 v Košiciach
Žiaci
34 v Levoči a v Trnave
21 v Udiči / 2. a 3. kolo SP /
Žiačky, Kadetky
17 v Krupine a v Trnave
6 v Skýcove
Masters A
15 v Udiči / 2. kolo SP /, v Ružomberku, v Trnave 4 v Krupine
Masters B
11 v Udiči / 2. kolo SP /, v Trnave
4 v Poprade

Ad/5 – Správa správcu webovej stránky M. Varhaňovského
V dnešnej dobe rýchle informácie sú alfou a omegou kvalitne predanej práce! Stránka cxsvk
už funguje pod mojim vedením a vedením mojej manželky už štyri roky a mala už vyše stotisíc
zhliadnutí. Počas cyklokrosovej sezóny sa na stránku vloží takmer 60 článkov . Na stránke sa
informuje o pripravovaných pretekoch, zverejňujú sa výsledky okamžite po pretekoch a tiež
samotné články z pretekov. Okrem písaných článkov sa na stránke zverejňovali fotografie
z pretekov od našich stálych fotografov, čo atraktívnosť webovej stránky zvýšilo. Mnohokrát sa
články písali ešte v autách pri návrate domov s cieľom čo najrýchlejšie informovať širokú
športovú verejnosť u nás a v zahraničí.

Kontinuálne so stránkou cxsvk sa využíval permanentne aj facebooková stránka, 823
facebookových fanúšikov.
Do budúcna sa propagácia cyklokrosu bude realizovať aj cez stránku zväzu
www.cyklistikaszc.sk
a prostredníctvom PR manažérky p. Kataríny Ďurkovej.
Ad/6 - Správa o čerpaní finančných prostriedkov – M. Fraňo
Rozpočet 17.750 Euro
Podrobná finančná správa je prílohou zápisnice
Ad/7 - Predseda komisie cyklokrosu M. Fraňo pozitívne zhodnotil prípravu, priebeh
Slovenského pohára, zahraničné výjazdy, prípravu, priebeh troch sústredení a tiež účasť
dvanástich pretekárov na Majstrovstvách sveta v Tábore.
Slovenský pohár v cyklokrose už tradične patrí medzi TOP súťaže SZC
Podarilo sa mu vybaviť účasť 6 pretekárov na štyroch pretekoch EKZ vo Švajčiarsku, čo do
značnej miery zvýšilo úroveň našich pretekárov v porovnaní sa so zahraničnými.
Prioritou jeho práce bolo sledovanie čerpania finančných prostriedkov a šetrenie s nimi.
Vo svojej správe vysoko vyzdvihol CK Olympik Trnava, ktorý zorganizoval tri podujatia každé
na inom mieste / Borová, Skýcov, MSR Trnava /, ďalej sa venoval organizátorom pretekov C2
v kategórii mužov Elite a U23 / Udiča 2x, Podbrezová /. Vyzdvihol ich enormné úsilie počas
príprav a priebehu akcií. Všetky tri C2 mali vysokú organizačno – technickú, výkonnostnú
a spoločenskú úroveň . Poďakovanie za zorganizovanie jednotlivých kôl Slovenského pohára
patrí však všetkým našim obetavým organizátorom.
Vyzdvihol početnú a kvalitnú zahraničnú účasť z Čiech, Poľska, Maďarska, Belgicka, Rakúska,
Holandska, to je signál, že aj v zahraničí o nás vedia a že sa oplatí k nám prísť pretekať.
Čo sa týka plánov do budúcnosti, veľa očakáva od novej PR manažérky SZC p. Kataríny
Ďurkovej, ktorá má všetky svoje schopnosti pretransformovať pre dobro cyklokrosu, okamžite
bude vydávať tlačové správy a takto propagovať cyklokros u nás a v zahraničí.
Informoval, že pre sezónu 2015/2016 organizovať C2 plánuje len Podbrezová, čo je oproti tejto
sezóne pokles o dva preteky.

Na záver zdôraznil, že v tomto trende sa musí pokračovať, všetky malé nedostatky aby sa
v novej sezóne neopakovali.
Podotkol, že sa mu podarilo zabezpečiť finančné prostriedky na Národnú cyklistickú súťaž,
ktorej jednotlivé kolá s finálovým kolom v Krupine úspešne boli zorganizované s veľkým
počtom mladých chlapcov a dievčat, ktorých cyklokros veľmi baví. Finančné prostriedky boli
spravodlivo medzi jednotlivých organizátorov rozdelené.
Spomenul výbornú spoluprácu so sekretariátom zväzu, čo sa týka reprezentačných výjazdov
a MS v Tábore. Všetko klapalo podľa našich požiadaviek. Vyriešil sa aj časový sklz s novým
reprezentačným oblečením, takže naša reprezentácia štartovala v nových dresoch s novým
dizajnom a sponzorom.
Vyzdvihol prácu rozhodcov, ktorá bola až na jedny preteky perfektná. Rozhodcovia mali
preštudovaný Súťažný poriadok, preštudované pravidlá cyklokrosu, bez problémov prebiehala
registrácia, priebeh súťaží a záverečný výsledkový servis, rozhodcovia boli predpisovo
oblečení, jasne označení, čo dáva punc dôležitosti a vážnosti súťaže.

Ad/8 – Prítomní delegáti jednohlasne zvolili členov komisie na dvojročné funkčné obdobie:
Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 15 delegátov, z ktorých mali právo hlasovať zástupcovia
desiatich klubov, ktoré sa zúčastnili aspoň jedného kola SP resp. zorganizovali minimálne jedno kolo
SP v roku 2013 resp. 2014 - CK Banská Bystrica, Olympik Trnava, ŠK Zniev, Bikepro Banská Bystrica,
Unitrek Poprad, Jump Spor Košice, ZP Sport a.s., CK Raková a ŠG Trenčín.
Z 10 hlasujúcich s právom hlasovať 10 za :
Mgr.Martin Fraňo –predseda
Mgr. Ladislav Longauer, Ing. Marek Varhaňovský, členovia

Ad/9 – Diskusia:
JUDr. Jozef Korduliak – má v pláne organizovať preteky v Rakovej s tým, že upraví trať
a odstráni všetky nedostatky , ktoré sa vyskytli tento rok. Ďalej má zámer zorganizovať
preteky v Terchovej.
Bohuslav Kujovič – sa informoval ohľadne reprezentačného družstva Kadetov. Bolo mu

odpovedané, že reprezentačné družstvo Kadetov nie je priorita SZC. Kadeti dostali príležitosť
štartovať na niektorých pretekoch v zahraničí. / 1 x štartoval J. Varhaňovský, 1 x R. Rabatinová
/ , nie ako reprezentanti, štartovali za svoj klub.
Martin Fraňo – informoval o UCi campe v mesiaci júni, prichádzali by do úvahy Varhaňovský,
Pagáč, Chren, Sobanský, Kušnír, Rabatinová
Informoval, že do konca mája je potrebné vydať kalendár a do mesiaca nahlásiť na UCI
organizátora MSR
Bola zakúpená cieľová kamera
Komisia preverí význam celoročných štartových čísel a nosiť štartové čísla na ramenách
Komisia zjednotí zabezpečenie zdravotnej služby
P. Lamiová navrhla, aby prví traja v celkovom hodnotení Slov. pohára boli odmenení vecnými
cenami
Jozef Nazarej navrhol viesť poradie mládežníckych klubov
Ľ. Chren sa informoval, či by nebolo lepšie organizovať menej kôl Slovenského pohára
P. Miazdra informoval ohľadne zdravotného zabezpečenia pretekov
Ad/10 – Z á v e r – M. Fraňo poďakoval prítomným za účasť a aktívny prístup k nastoleným
problémom a následne pozval delegátov na večeru

Zapísal : Mgr. Ladislav Longauer
Overovateľ zápisnice : Ing. Marek Varhaňovský
Mgr. Martin Fraňo

