Zápisnica
z Valného zhromaždenie odvetvia SZC - Cyklokros, zo dňa 17.07.2020 v Banskej Bystrici

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Prezentácia
2. Otvorenie VZ CX, schválenie programu
3. Správa predsedu a členov komisie CX SZC
4. Správa trénera RD
5. Kalendár SP 2020
6. Diskusia
7. Uznesenia

Ad/2 VZ CX otvoril predseda komisie CX Mgr. Martin Fraňo, prítomných privítal a oboznámil, že
podľa prezenčnej listiny VX CX nie je uznášania schopné. Klubov s hlasovacím právom je 56. Počet
prítomných pre uznášania schopnosť je 29. Toľko prítomných nie je. Následne prítomných informoval,
že zasadnutie bude pokračovať ako pracovné zasadnutie členov klubov, ktoré sú priamo zaangažované
do usporiadania kôl slovenského pohára a M SR.

Ad/3 M. Fraňo predložil návrh „Štatútu odvetvovej komisie cyklokros“ na prerokovanie. Spomenul,
že dlhodobo aj iné odvetvia SZC majú problém s uznášania schopnosťou valných zhromaždení.
-

-

-

J. Žilovec povedal, že v odvetví MTB XC chcú to riešiť podmienku hlasovacieho práva na VZ
zvýšením počtu pretekov na ktorých sa klub zúčastnil. Počet sa zmenší o kluby
s „jednorázovou“ účasťou, ktoré pretekanie neberú až tak vážne a ani sa nezúčastňujú VZ
M. Fraňo povedal, že takéto kritérium v cyklokrose nezmenší počet klubov s hlasovacím
právom. Zároveň povedal, že podľa kontrolóra nastavené podmienky nesmú byť diskriminačné
M. Novosad povedal, že podľa jeho názoru stanovisko kontrolóra nie je až také prísne. Navrhol,
aby v budúcnosti VZ bolo uznášania schopné, ak bude prítomné zastúpenie klubov
nadpolovičnej časti počtu krajov (5 z 8). Zastúpenie kraja sa berie ak je prítomný aspoň 1 klub
za kraj
M. Fraňo navrhne takéto riešenie na zasadnutí VV SZC
M. Fraňo predložil čerpanie rozpočtu za rok 2019 a čiastočne už aj za rok 2020

Ad/4 Reprezentažný tréner R.Glajza predniesol správu o činnosti RD za uplynulú sezónu. Správa je
prílohou tohto zápisu.
-

M. Fraňo tiež zhodnotil prístup pretekárov k reprezentačným povinnostiam. Na Slovensku
organizujeme a dotujeme preteky UCI cat. C1 a C2 aby sa Slovensko posúvalo v rankingu krajín
čo najvyššie (hlavne v kategórii junior). Niekedy chcel ísť do reprezentácie každý a teraz nikto.

-

Ad/5
-

-

-

Ad/6
-

-

-

-

-

-

Argumentujú prípravou na ďalšiu cestnú sezónu. Tak sa stalo, že na Majstrovstvách sveta sme
mali iba 3 pretekárov.
Slovenský pohár – stúpa počet pretekárov vrátanie dievčat. V súčasnosti už väčšina pretekov
SP z hľadiska organizátorov aj rozhodcov beží bez problémov na vysokej úrovni. Funguje
elektronické prihlasovanie, zverejňovanie na webe. Od UCI rozhodcov sú vytýkané iba
„prechody cez trať“.
Slovenský pohár 2020/2021
M.Fraňo predstavil kalendár SP na sezónu 2020/2021. Slovensko už bolo zaradené do 2.
Katagórie UCI pre finančné náležitosti. Tento fakt zdražel organizovanie UCI pretekov takmer
na dvojnásobok (registrácia, pricemoney, ..). SZC vyčlenil 20 tisíc € pre organizovanie týchto
pretekov. Z toho je možné organizovať 6 pretekov UCI cat. C2.
Organizátor v Krupiny, má problém s pôvodným dátumom 22.11.2020, kvôli termínovej
a priestorovej kolízii s majstrovstvami v cezpoľnom behu. Dohodol sa presun termínu na
17.11.2020.
Organizátor Dukla Bratislava má záujem organizovať dvojkolo „bežného“ SP. Predbežne boli
dohodnuté termíny 21 a 22.11.2020 v Šamoríne.
M.Kurty predniesol navrhované zmeny v Súťažnom poriadku pre sezónu 2020/2021 – celková
klasifikácia SP, záverečné vyhodnotenie, cyklokrosové bicykle, rozšírenie hodín kancelárie
pretekov, vyhodnocovanie kategórií a vyplácanie cien. K týmto zmenám prebehla následne
diskusia.

Diskusia
B.Kujovič a M.Ržonca sa vyjadrili proti vyhodnocovaniu doobedňajších kategórií až na záver.
Rodičia detí sa sťažujú, že deti prichádzajú neskoro a nestíhajú sa učiť.
M.Fraňo povedal, dotujeme tu preteky UCI pre rozvoj cyklokrosu, niektorí organizátori
zabezpečujú televízne prenosy/záznamy a pri trati nie sú žiadni diváci, ani z radov samotných
mladších pretekárov. Medaile (originál) a majstrovské dresy na MSR budú iba pre UCI
kategórie. Pre ostatné kategórie budú medaile neoriginálne. Striktne dodržiavať pravidlá pri
vyhodnocovaní (účasť, oblečenie, ustrojenosť), porušenie aj sankcionovať rozhodcovským
zborom.
M. Novosad – tréner učí mladých pretekárov správať sa (od príchodu na miesto pretekov po
správanie sa na vyhodnotení, rozhovoroch pre média, antidoping a pod.) a to sa dá iba na
pretekoch. Zároveň povedal, že pre mnohé kluby je cyklokros len predĺženie sezóny, cyklokros
mnohých nezaujíma a ide im iba o body do CTM. Na čo tam ten mladý pretekár potom je?
M.Belás – trate pre najmladšie kategórie sú ťažké. Podľa jeho názoru by bolo dobré, keby pre
pretekárov do 12 rokov nebol organizovaný Slovenský pohár. Lepšie by bolo ísť cestou hravého
súťaženia.
M.Ržonca – navrhol zrušiť kategóriu mladší žiaci
P.Chňurik – organizátor v Rakovej bol minulú sezónu medzi tými, čo nevyhlasovali podľa
predpisu. Priznal, že v tomto je organizátor medzi dvoma kameňmi. Privítal, by oboznamovanie
organizátorov (mailom) o úpravách pravidiel.
B.Kujovič – navrhol vyhodnotiť samostatne kategóriu juniorky, na MSR aj oceniť. Rebríček
junioriek riešiť iba vyfiltrovaním z rebríčka žien (každé kolo aj celkovo v SP)
Š.Gajdošík – venoval sa neochote reprezentovať. Navrhol ísť cestou kvality výjazdov nie
kvantity, aby už v novembri neboli reprezentanti unavení z množstva výjazdov. Navrhol
posilniť výjazdové zostavy o mechanikov.
R.Glajza – už v uplynulej sezóne na výjazdy chodilo viac obsluhujúceho personálu do depa.

-

K bodu vyhlasovanie kategórií došlo k zhode v predpise
:
Čl.5.5.008
...Vyhodnotenie UCI kategórii juniori, ženy a muži prebehne do 15minút po skončení
jednotlivej kategórie. Vyhodnotenie kategórií Ml.žiaci, St. žiaci, Žiačky prebehne po skončení
doobedňajšieho programu. Vyhodnotenie ostatných doobedňajších kategórií prebehne po
vyhodnotení kategórie muži. Vyhodnotenia je povinný zúčastniť sa každý vyhodnotený pretekár
v klubovom oblečení podľa pravidiel UCI. Neúčasť na vyhodnotení bude sankcionovaná podľa
platných pravidiel SZC, resp. UCI

V Banskej Bystrici, 17.07.2020

Príloha 1, správa reprezentačnáho trénera Glajzu.

zapísal: Martin Kurty

Správa reprezentačného družstva cyklokros sezóna 2019-2020
Slovenská reprezentácia začala sezónu prípravným sústredením v Poprade. Na sústredení sa
zúčastnila širšia reprezentácia cyklokrosu. Ako prvé preteky sme absolvovali v Čechách a to
Mladá Boleslav UCI kat. C1 a Hlinsko UCI kat. C2. So širšou reprezentáciou sme sa predstavili
aj v Rakúsku v blízkosti Slovenských hraníc Ternicz UCI kat. C2. Neskôr sme absolvovali preteky
v Českom meste Slaný UCI kat. C1 a preteky v Rumunskom meste Micasaca UCI kat. C2. Tu
pretekári veľmi dobre zabodovali a polepšili si postavenie v rebríčku UCI. Nasledovalo
sústredenie v Taliansku v dejisku ME Silvele, neskôr docestoval aj zbytok reprezentačného
družstva. Na ME sme postavili väčší počet pretekárov, ale počasie nám neprialo, po výdatnom
daždi sa väčšina trate behala a na to naši pretekári neboli pripravený. Po ME sme absolvovali
SP CDM Tábor, dali sme šancu ukázať sa viacerým pretekárom, pretože finančne je to
nenáročný Svetový pohár. Ďalej sme absolvovali preteky v Rakúskom meste Stad-Paura UCI
kat. C2 a preteky UCI C1 Uničov v blízkosti Slovenských hraníc. Bohužiaľ po MSR sa väčšina
Slovenskej reprezentácie rozhodla sezónu ukončiť a ďalej pokračovali iba 4 pretekári. Títo
pretekári absolvovali SP CDM Namur a Zolder a neskôr v januári sústredenie v Španielskej
Malage. Pred vrcholom sezóny sme absolvovali SP CDM Nomaj Francúzsko, Hoogerheide
Holandsko a na koniec MS vo Švajčiarsku. Týmto sme ukončili reprezentačné akcie.
Reprezentácia za sezónu absolvovala dostatočný počet pretekov, pretekári mali možnosť
kvalitnej prípravy na veľa pretekoch SP ako aj UCI pretekov. Bola zabezpečená aj príprava
sústredeniami v počte 4 krát.

