
Zápis 
 

zo seminára rozhodcov rýchlostnej cyklistiky SZC, ktorý sa konal 08.02.2020  
v Penzióne*** Medený Hámor v Banskej Bystrici 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
 

1. Otvorenie 

2. Ocenenie jubilantov 

3. Novinky v pravidlách a Slovenských pohároch pre rok 2020 

4. Diskusia 

5. Test 

6. Záver 

 
Seminár bol opäť spojený so školením nových rozhodcov. Školenie sa konalo od 07.02. do 
08.02.2020. Lektormi boli Matúš Radosa, Ondrej Biroš, Michaela Rabatinová, Ladislav Čúzy 
a Zdenek Holba . Boli vyškolení štyria noví rozhodcovia rýchlostnej cyklistiky, ktorí úspešne 
absolvovali záverečnú skúšku. 
 
1. Seminár otvoril a viedol predseda komisie rozhodcov Pavol Miazdra. 
 
2. p. Holba odovzdal spomienkové plakety členom rozhodcovského zboru, ktorí v roku 2020 
dosiahnu životné jubileum: 
Švec, Floriánová, Nagy, Kuc – 50 rokov 
Naumová, Kolenka, Mazánek – 55 rokov 
Bachratý, Bachratá, Jánoš – 60 rokov 
Macko – 65 rokov 
Brutovský – 75 rokov 
Neprítomným rozhodcom budú plakety doručené. 
 
3. Novinky v pravidlách cyklistiky a súťažných poriadkoch na rok 2020 predniesol Pavol Miazdra. 
 
4. V tomto bode sa všeobecne diskutovalo o skúsenostiach z minulej sezóny. 
Boli prediskutované: 
- hodnotenia práce slovenského rozhodcovského zboru na pretekoch z kalendára UCI. 
- nepríjemné konflikty s niektorými usporiadateľmi MRC 
- opakované pokusy niektorých rodičov o sprevádzanie dieťaťa na bicykli počas pretekov SP na 
ceste 
- skrátenie pretekov Mužov Elite na MSR MTB XCO pre zlé poveternostné podmienky 
a preloženie MSR MTB XCM z toho istého dôvodu a taktiež zrušenie úvodného prológu 
etapových pretekov MRC tiež z toho istého dôvodu 
- bola vysvetlená situácia z prvej pol etapy pretekov OS 2019 aj s nepochopiteľným menením 
rozhodnutí zo strany hlavného rozhodcu 
- potreba stabilného zdroja elektrickej energie pre napájanie zostavy cieľovej kamery – dôsledky 
nesprávneho zdroja na Skalke 
- nastavenie stopiek SEIKO pre zosynchronizovanie štartu časovky jednotlivcov s cieľovou 
kamerou podľa denného času 



- spôsob montáže, merania a demontáže nového stojanu na meranie bicyklov  
 
5. Účastníci semináru boli preskúšaní formou testu, na základe ktorého, spolu s úrovňou ich 
rozhodovania v minulej sezóne a v súlade so štatútom komisie rozhodcov budú niektorí 
rozhodcovia preradení do vyššej triedy na najbližšom zasadnutí komisie rozhodcov. 
 
6. Na záver predseda komisie poďakoval všetkým za ich aktívnu účasť a ukončil seminár 
rozhodcov rýchlostných disciplín cyklistiky SZC. Pri odchode zo sály odovzdal Ľuboš Bodiš 
rozhodcom nové oblečenie pre rozhodcov, ktoré nám na základe dohody dodala sponzorsky 
firma BRUVO. 
 
 
 
V Banskej Bystrici 08.02.2020    Zapísal Pavol Miazdra 


