
 
Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6 831 04 Bratislava 

 

 

Z á p i s 
Zo zasadania komisie odvetvia dráhovej cyklistiky zo dňa 19.10.2020 v Dohňanoch 

 

 

Prítomní: Kujovič, Kubovčík, Riška, Rohoň, Čúzy    

Ospravedlnení:  

Zapisovateľ: M. Rohoň 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Súťažný poriadok 

3. Kalendár SP 2021 

4. Rôzne – tréneri 2021, záver sezóny 2020, začiatok sezóny 2021 

5. Záver 

 

K bodu 1:  

Predseda komisie privítal za dodržania všetkých pandemických opatrení ÚVZ a vlády SR členov 

komisie a hosťa Ladislava Čúzyho, ktorý ako zástupca rozhodcov prišiel predniesť návrhy úprav 

súťažného poriadku pre nasledujúce roky. 

K bodu 2:  

Pripraviť tabuľku pre hodnotenie do CTM za každý súťažný deň samostatne podľa princípu bodovania 

SP a MSR 

Upraviť tabuľku pre hodnotenie SP ako bolo doteraz a 1.5 násobok pre MSR 

Upraviť bodovanie klubov mládeže v SP 3 pretekárov za každú kategóriu 

Úprava súťažného poriadku: 

čl. 3.10.003 vymazať 

čl. 3.10.004 aktualizovať dátumy a miesto SP + do tabuľky vymenovať disciplíny a jednotlivé 

kategórie, ktoré pretekajú na jednotlivých kolách 

čl. 3.10.007 na koniec vety pridať: aj v elektronickej podobe 

čl. 3.10.011 vymazať 



čl. 3.10.012 vymazať 

čl. 3.10.013   sa stane čl. 3.10.012     doplniť text o: v pretekoch s hromadným štartom. žiačkam , 

kadetiek. Kadetom v kategórií juniorov. Druhá veta – pokiaľ nie je vypísaná 

samostatná súťaž pre ich kategóriu. 

čl. 3.10.013 spojenie kategórie sa uskutoční v prípade počtu pretekárov nižšieho ako 5 do 

spojených kategórií podľa čl. 3.10.012 

čl. 3.10.015      doplniť o znenie toto neplatí, keď štartujú spoločne kategórie rôznych pohlaví. 

čl. 3.10.016 zmeniť: kontrolu prevodov vykonáva rozhodcovský zbor vždy pred   

  štartom v časovej disciplíne, náhodne pri ostatných disciplínach.   

čl. 3.10.019 doplniť: žiačky a ml. žiaci 

čl. 3.10.020 nahradiť podľa cesty 2.2.004 

čl. 3.10.022  Nahradiť znením článku 2.2.004 súťažného poriadku v CC 

čl. 3.10.018 vypísať detailne kombinácie zloženia jednotlivých družstiev 

čl. 3.2.027 zabezpečiť meraný úsek aj na 100m čiare elektronicky   

čl. 3.2.065  vymazať, pre preteky na národnej úrovni 

Zadefinovať do dokumentu Finančné záležitosti SZC štartovné pre odvetvie dráhová cyklistika 

nasledovne:  

žiaci, žiačky, kadeti a kadetky 2€/súťažný deň 

juniori a juniorky 4€/súťažný deň 

muži a ženy 10€/súťažný deň 

 

K bodu 3:  

Komisia DC sa uzniesla na formáte budúcoročnom Slovenskom pohári nasledovne: 

4 kolá BDP v Brne + 4 kolá SP (vrátane MSR) + UCI 2 dni vrátane mládeže 

2x 3 dňové (30.4. – 2.5. a 13. – 15.8.2021) – Vytrvalostné disciplíny a MSR Šprint 

1x 4 dni MSR, (2. – 5.7.2021) – vytrvalostné disciplíny vrátane Elite 

1x 2 dni SP (28. – 29.8.2021) – OH Omnium a Omnium - šprint 

UCI – 26. - 27.6. (vytrvalostné disciplíny – Omnium, Madison, Vylučovacie preteky, Scratch 

a Bodovacie preteky) 

Termíny BDP v Brne podľa organizátora – 4 utorky 

 



K bodu 4: 

Predseda komisie poprosil členov komisie o zaujatie stanovisko pri ďalšej spolupráci aktuálnych 

trénerov RD DC Jakuba Nováka a Jiřího Miškíka 

Jakub Novák bude oslovený o prípadný záujem o spoluprácu aj v nasledujúcom roku, za podmienok 

stanovených komisiou DC. V prípade, že p. Novák nebude javiť záujem o spoluprácu komisia DC 

zabezpečí výber trénera na základe výberového konania. 

Jiří Mikšík má zatiaľ aj naďalej dôveru, avšak komisia bude osobne adresovať námietky a požiadavky 

pre skvalitnenie spolupráce pre nasledujúci kalendárny rok. 

Komisia na základe spoločnej debaty požiada trénera Mikšík a o zaslanie plánu do konca 

kalendárneho roku 2020 a začiatku kalendárneho roku 2021 s ohľadom na prípravu vrcholných 

podujatí ME Elite vo Februári a MS Juniorov v Egypte na začiatku Apríla. Zároveň požiada o širšiu 

nomináciu pre MS Juniorov, aby sa kluby starajúce sa o prípravu na klubovej úrovni vedeli plánovať 

možnú prípravu. 

Komisia v rámci diskusie načrtla spôsob odmeny pre kluby za umiestnenie v Slovenskom pohári 

v materiálnej forme (dráhové rámy / bicykle) podľa dostupných možností rozpočtu resp. iných 

finančných prostriedkov. 

K bodu 5:  

Predseda komisie poďakoval zúčastneným za účasť a poprial šťastný a bezpečný návrat domov. 

 

 

V Dohňanoch  19.10.2020 

Zapísal: Mgr. Michal Rohoň 

Overil a schválil: Martin Riška 


