
Zápisnica 

Zo zasadnutia odvetvovej komisie SZC – cyklokros, zo dňa 17.07.2020 v Banskej Bystrici (15:30-

16:30hod) 

Prítomní: Martin Fraňo, Ladislav Longauer, Martin Kurty 

Prizvaní: Róbert Glajza, reprezentačný tréner 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Štatút komisie CX 

  3. Novelizácia Súťažného poriadku 2020/2021 

  4. Kalendár pretekov Slovenského pohára v cyklokrose 

  5. Rôzne 

Ad/1 Zasadnutie komisie otvoril Mgr.Martin Fraňo, prítomných privítal a oboznámil s programom 

Ad/2 M.Fraňo predložil návrh „Štatútu odvetvovej komisie cyklokros“ na prerokovanie. Spomenul, 

že dlhodobo aj iné odvetvia SZC majú problém s uznášania schopnosťou valných zhromaždení. Je 

potrebné upraviť pravidlá tak, aby sa tomu predišlo a zároveň neboli diskriminačné. 

Ad/3 Boli aktualizované niektoré články pravidiel : Doplnok ustanovení SZC k Pravidlám UCI, časť 5 

Cyklokros 

- 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. 

 

- Čl.5.5.13 Do celkovej klasifikácie sa započítavajú výsledky zo SP okrem dvoch 

najhorších, ktoré sa škrtajú a pripočíta sa výsledok z MSR. (platí za predpokladu počtu 

pretekov 8+MSR)                                                                                                               

  Do celkovej klasifikácie sa započítavajú výsledky zo SP okrem jedného 

najhoršieho, ktorý sa škrtá a pripočíta sa výsledok z MSR. (platí za predpokladu počtu 

pretekov 6+MSR) 

 

- Čl.5.5.019 Víťazi Slovenského pohára budú vyhlásení na poslednom podujatí 

Slovenského pohára v aktuálnej sezóne, kde budú ocenení pohármi a inými cenami. 

 



- Čl.5.5.030 Na pretekoch SP a MSR je používanie MTB bicyklov dovolené iba pre 

kategórie – mladší žiaci, starší žiaci a žiačky a kadetky. Ostatné kategórie musia používať 

cyklokrosové bicykle. 

- Čl.5.5.036 Na každom kole SP a MSR bude kancelária pretekov otvorené v deň štartu od 

8:00 do 9:00 pre všetky kategórie a od 10:00 do 13:30 iba pre kategórie Muži elite + U23, 

juniori, ženy a juniorky. Pre každú kategóriu končí kancelária pretekov 1hodinu pred štartom 

príslušnej kategórie. 

 

- Čl.5.5.043 Ceny budú vyplácané po skončení pretekov v kancelárii pretekov do 15.minút 

po vyhlásení výsledkov jednotlivých kategórií. 

 

Ad/4 M.Fraňo predložil kalendár SP na sezónu 2020/2021. Pri súčasnom stave finančných 

náležitostí UCI, nie je možné pokryť dotáciami všetky preteky SP ako C2 a 2.kolo Podbrezová ako C1. 

Preto bude potrebné presunúť SP Podbrezová do UCI C2. 

 4.10.2020  1.kolo Raková   UCI C2 

 11.10.2020 2.kolo Podbrezová  UCI C2 

 24.10.2020 3.kolo Poráč  UCI C2 

 25.10.2020 4.kolo Trnava  UCI C2 

 17.11.2020 5.kolo Krupina  UCI C2   *upravené po VZ 

 21.11.2020 6.kolo Šamorín ** upravené po VZ, je potrebné ešte potvrdiť 

 22.11.2020 7.kolo Šamorín ** upravené po VZ, je potrebné ešte potvrdiť 

 28.11.2020 8.kolo Topolčianky Majstrovstvá SR 

 29.11.2020 9.kolo Topolčianky UCI C2 

 

Ad/5  

- tréner RD R.Glajza predložil zloženie realizačného tímu RD 

- M.Kurty navrhol, zabezpečiť pre výjazdy RD pracovné overaly do depa s označením/logami 

SVK / SZC. Možnosti preverí R. Glajza. 

- Medaile (originál) a majstrovské dresy na MSR budú iba pre UCI kategórie. Pre ostatné 

kategórie budú medaile neoriginálne. 

- M.Fraňo bol poverený navrhnúť na UCI vytvorenie samostatného rankingu junioriek 

 

V Banskej Bystrici, 17.07.2020     zapísal: Martin Kurty 


