
Zápis 
 

zo seminára rozhodcov rýchlostnej cyklistiky SZC, ktorý sa konal 16.02.2019  
v Penzióne*** Medený Hámor v Banskej Bystrici 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
 

1. Otvorenie 

2. Ocenenie jubilantov 

3. Oblečenie rozhodcov rýchlostných disciplín 

4. Pripomienky k práci rozhodcov z odvetví rýchlostnej cyklistiky 

5. Novinky v pravidlách a Slovenských pohároch pre rok 2019 

6. Diskusia 

7. Test 

8. Záver 

 
Seminár bol opäť spojený so školením nových rozhodcov. Školenie sa konalo od 15.02. do 
16.02.2018. Lektormi boli Matúš Radosa, Ondrej Biroš, Michaela Rabatinová a Zdenek Holba . 
Bolo vyškolených sedem nových rozhodcov 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 2018 
dosiahnu životné jubileum: 
Hrabák, Kovács, Lisický, Weinzettelová – 55 rokov 
Gross st. – 60 rokov 
Kavasch – 65 rokov 
Rusnák – 70 rokov 
 
3. Nové oblečenie pre rozhodcov, ktoré nám na základe dohody dodala sponzorsky firma 
BRUVO, odovzdal podľa zoznamu Ľuboš Bodiš. Zároveň boli rozhodcovia upozornení, aby už 
v žiadnom prípade nepoužívali na pretekoch oblečenie s reklamou netky.sk. 
 
4. Pripomienky z valných zhromaždení jednotlivých odvetví cyklistiky predniesol Pavol Miazdra. 
Z cestnej cyklistiky to bolo používanie vysielačiek a podávanie správ do rádio-tour. K tomuto 
bodu bola spravená aj názorná ukážka od správneho poskladania a pripojenia vozidlovej 
vysielačky až po obsluhu a komunikáciu na frekvencii Jury a Rádiou-tour. Zároveň boli 
rozhodcovia oboznámení s rozdávaním konvojových vysielačiek spolu s označením pre 
mechanické autá a štartovými listinami. 
Z cyklokrosu bola prednesená požiadavka na meranie šírky gúm pred štartom u všetkých 
kategórií, toto meranie sa netýka kategórií, u ktorých je používanie MTB bicyklov povolené. 
 
5. Novinky v pravidlách cyklistiky a súťažných poriadkoch na rok 2019 predniesol Pavol Miazdra.  
 
6. V tomto bode sa všeobecne diskutovalo o skúsenostiach z minulej sezóny. 



Okrem toho bola diskutovaná otázka nákupu stopiek, nakoľko v rozpočte na rok 2019 
v kapitálových výdavkoch bola odsúhlasená suma 16.000,- EUR na doplnenie techniky pre 
rozhodcovský zbor. Boli predstavené stopky SEIKO S149 s pamäťou na 2000 medzičasov, 
ktorých súčasťou je aj tlačiareň, ale nie je možné z nich prenášať údaje do PC a ich cena je 
momentálne na úrovni 400,- EUR za kus. Ďalej boli predstavené stopky FASTIME 26 ktoré majú 
pamäť na 500 medzičasov a je z nich možné prenášať údaje do PC, ale nie je možné z nich 
priamo tlačiť, ich cena je 41,- EUR za kus. Ďalej boli predstavené stopky DIGISPORT LT E75, 
ktorých súčasťou je aj tlačiareň, majú pamäť na 8000 časov, je možné prenášať údaje do PC aj 
online a je k nim možné pripojiť až 10 dráh. Cena týchto stopiek je momentálne 435,- EUR. Ako 
posledné boli predstavené stopky DIGISPORT DT2000, ktoré majú pamäť na 2000 medzičasov, 
je možné prenášať z nich údaje do PC aj online a taktiež je možné pripojiť k nim externú 
tlačiareň na ktorej je možné tlačiť časy online alebo v blokoch. Cena týchto stopiek je aktuálne 
92,- EUR, interface pre prenos údajov do PC stojí  78,- EUR a cena externej tlačiarne sa 
pohybuje okolo 200,- EUR. Z diskusie vyplynulo, že najvýhodnejšie by bolo nakúpiť stopky DT 
2000 pre viacerých rozhodcov s tým, že rozhodcom, ktorí chodia na preteky s PC sa zakúpi aj 
interface a tiež by sa kúpili aspoň 3 ks externých tlačiarní. Takáto zostava by mala tú výhodu, že 
na jedných pretekoch by bolo viac rovnakých stopiek, ktoré je možné pripojiť k PC alebo 
k tlačiarni, čo je zo skúsenosti z minulých rokov veľmi vhodné (skolabovanie stopiek počas 
pretekov, neúmyselné vypnutie stopiek a pod.). Taktiež bolo odsúhlasené, že pre potreby 
rozhodcov na motorkách nie je potrebné zakúpiť tieto stopky, ale im postačí 5 ks DT320 
s pamäťou na 300 medzičasov (ich stopky väčšinou slúžia len na meranie rozostupov, ale už sa 
stalo, že mali merať rozostupy medzi skupinami pri neutralizácii skupín pri nájazde na okruh 
a s malými stopkami to nie je možné). Cena týchto stopiek je momentálne 47,- EUR. Komisia 
rozhodcov bola poverená, aby podľa skutočnej cenovej ponuky od firmy All system s.r.o. Praha 
(interface pre PC je jej vlastným produktom, preto nie je možné tieto stopky kúpiť od inej 
spoločnosti) upresnila počet pre jednotlivé položky tak, aby sa neprekročili kapitálové 
prostriedky pridelené komisii rozhodcov na rok 2019. 
 
7. 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. 
 
8. Na záver predseda komisie poďakoval všetkým za ich aktívnu účasť a ukončil seminár 
rozhodcov rýchlostných disciplín cyklistiky SZC.  
 
 
 
V Banskej Bystrici 16.02.2019    Zapísal Pavol Miazdra 


