
 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

1 
www.cyklistikaszc.sk 

 

 

 

 

  

P o z v á n k a 

na zasadnutie komisie odvetvia trial 

 

 

 

 

 

Vážení zástupcovia jednotlivých klubov odvetvia TRIAL SZC, pozývam Vás na zasadnutie 

komisie Trial, ktoré sa uskutoční dňa: 

 

08. októbra 2021 (piatok) o 19.00 hod V Banskej Bystrici na adrese Sládkovičova 

1432/35, v priestoroch športoviska BOUNCE PARK 17. 

 

Program zasadnutia: 

 

1.  Zhodnotenie domácej sezóny 2021 

2.  Reprezentácia 2021,  CTM 2021. splnenie kritérií 

3. Rozpočet TRIAL 2021, úprava 

4.  Sústredenie Reprezentácie a CTM – TAM 

5. Rozhodcovia, komisia rozhodcov 

6.  Štatút komisie, komisia 2022, predseda komisie 

7. SHM a SP 2022 kategórie, štartovné, povinnosti jazdcov 

8. CTM kritériá a finančná podpora 

9. Termín Valného zhromaždenia TRIAL 2021 

10.  Rôzne 

11.  Diskusia 

 

 

 

Štefan Nagy, komisia trial SZC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučenec, 24.09.2021 
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Z á p i s 

z komisie odvetvia trial zo dňa 08. októbra 2021 (piatok) o 19.00 hod V Banskej Bystrici 

na adrese Sládkovičova 1432/35, v priestoroch športoviska BOUNCE PARK 17. 

 

 

 

Prítomní členovia:  Ing. Nagy Štefan, Vladimír Čibenka, Janka Kucová, Ing. Andrej 

Práznovský,  

Hostia:   Mgr. Daniela Tršková, Samuel Hlavatý, Mgr. Anna Šidlíková, Ivana 

Mudráková Erika Hlavatá 

Zapisovateľ:  Ing. Andrej Práznovský 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1.  Zhodnotenie domácej sezóny 2021 

2.  Reprezentácia 2021,  CTM 2021, splnenie kritérií 

3. Rozpočet TRIAL 2021, úprava 

4.  Sústredenie Reprezentácie a CTM – TAM 

5. Rozhodcovia, komisia rozhodcov 

6.  Štatút komisie, komisia 2022, predseda komisie 

7. SHM a SP 2022 kategórie, štartovné, povinnosti jazdcov 

8. CTM kritériá a finančná podpora 

9. Termín Valného zhromaždenia TRIAL 2021 

10.  Rôzne 

11.  Diskusia 

 

 

 

 

Úvod: 

Člen komisie p.  Nagy otvoril komisiu, schválil sa  program zasadnutia, privítal členov 

komisie, hostí a viedol komisiu. 

 

Hlasovanie 

Za – 4   Proti – 0   Zdržal sa – 0 

 

Komisia schválila vyššie uvedený program zasadnutia. 
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Bod 1. Zhodnotenie domácej sezóny 2021 

Členovia komisie zhodnotili preteky domácej sezóny, podarilo sa zorganizovať všetky 

plánované preteky aj počas covidovej sezóny. Všetky preteky boli na vysokej úrovni a aj do 

budúcnosti by sme mali udržať takúto úroveň. 

Komisia berie na vedomie zhodnotenie domácej sezóny 2021 

 

Bod 2. Reprezentácia 2021, CTM 2021, splnenie kritérií 

Erika Hlavatá zhrnula sezónu reprezentácie a informovala aj plánovaných tréningových 

kempoch v Poľsku a plánované vycestovanie Samuela Hlavatého na kemp v Španielsku alebo 

v Afrike. 

Komisia berie na vedomie 

 

Bod 3. Rozpočet TRIAL 2021, úprava  

Komisia spracovala úpravu rozpočtu po sezóne, kde zohľadnila zahraničné výjazdy aj vplyv 

ochorenia COVID-19 súvisiacich s výjazdami.  

Momentálne nevyčerpané prostriedky budú použité a vyúčtované do 30.10 okrem finančných 

prostriedkov na plánované podujatia alebo kempy do 31.12.2021. Z rozpočtu komisia 

vyčlenila 1100 € pre propagačné materiály (infotabula o pravidlách, tlačené brožúry). 

Rozpočet je súčasťou tohto zápisu. 

Hlasovanie 

Za – 4   Proti – 0   Zdržal sa – 0 

Komisia schválila rozpočet TRIAL 2021, úprava 

 

Bod 4. Sústredenie Reprezentácie a CTM – TAM  

Komisia konštatuje aby sme urobili všetko pre zorganizovanie trialovej akadémie mládeže aj 

napriek nepriaznivej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19. Komisia navrhla nasledovné 

možnosti a termín – 28-30. október – počas jesenných prázdnin 

1.Topoľčianky – Centrum technickej prípravy cyklistiky 

2. Poľsko – Ochotnica – Kemp Karola Servina 

4. Košútka - Bikepark 

5. Veľké Zálužie – trialpark, pumptrack,  

 

Komisia berie na vedomie 
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Bod 5. Rozhodcovia, komisia rozhodcov 

Členka rozhodcovskej komisie pani Tršková informovala o činnosti komisie rozhodcov, 

o rozpočte na jednotlivé preteky, čerpanie, školenie nových rozhodcov, o novom vybavení 

pre rozhodcov a celkovo zhodnotila sezónu z pohľadu rozhodcu. 

Komisia berie na vedomie 

 

Bod 6. Štatút komisie, komisia 2022, predseda komisie 

p.  Nagy pre ďalšie obdobie neplánuje kandidovať za predsedu komisie TRIAL. Komisia 

navrhuje prerozdelenie kompetencií predsedu komisie TRIAL tak aby bola jedna osoba, ktorá 

by navonok zastupovala komisiu a zúčastňovala sa na VV SZC a na druhú osobu, ktorá by 

mal dostatočnú znalosť a vykonávala by základnú finančnú kontrolu na vyúčtovaniach, ktoré 

pôjdu cez predsedu komisie na vyúčtovanie na SZC.  

Komisia berie na vedomie 

Bod 7. SHM a SP 2022 kategórie, štartovné, povinnosti jazdcov 

Komisia prehodnotila priebeh SHM a SP tejto sezóny, a zistila nasledovné poznatky 

Zvážila zmenu kategórií a zhodla sa aby boli vyhodnotený jazdci mimo poradia v prípade, že 

bude počet jazdcov mimo poradia viac ako 3 jazdci.  

Prehodnocovali sa šípky pre kategóriu  Senior a Women Elite. Senior už nebude mať jednu 

farbu šípky – červenú, ale pretek bude mať zložený z viacerých šípok z iných kategórií vždy 

však bude platiť jedna farba pre jednu sekciu – budú nakombinované z čiernych, zelených a 

modrých. Pre kategóriu Elite Women – ružové šípky budú zrušené a nahradené zelenými 

a čiernymi v dohodnutých sekciách budú zelené a v niektorých čierne šípky, čo bude vopred 

určené v deň preteku na informačnej tabuli a zdôraznené v rozprave.  

Ak nebude na pretekoch SHM, SP, MSR kategória Elite Women, budú dievčatá od 15 do 16 

rokov budú  vyhodnotené v kategórii Minime. Komisia sa zhodla, že pri viacnásobnom štarte 

sa bude platiť štartovné opätovne.  

Poverená osoba klubu zaregistruje štartujúcich jazdcov v deň preteku podľa propozícií 

a časového plánu. Na prvých pretekoch sezóny poverená osoba prevezme štartovné čísla pre 

všetkých jeho členov a preukáže sa licenciami jazdcov klubu. 

Hlasovanie 

Za – 4   Proti – 0   Zdržal sa – 0 

Komisia schválila SHM a SP 2022 kategórie, štartovné, povinnosti jazdcov 
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Bod 8. CTM kritériá a finančná podpora 

Komisia prehodnotí smernicu CTM a pripraví návrh na zmenu. 

 

Bod 9. Termín Valného zhromaždenia TRIAL 2021 

Predseda odvetvia a komisie sa zhodla na termíne valného zhromaždenia TRIAL 2021 dňa 

29.10.2021 o 17:00 počas TAM, v mieste, kde bude organizovaná. 

 

Bod 10. Rôzne 

Erika Hlavatá predostrela komisií, že nevieme aké dresy môžeme nosiť na jednotivých 

pretekoch. Erika Hlavatá sa ponúkla, že spracuje prehľad podujatí a vhodných dresov na 

konkrétne podujatie a predloží ho komisii. 

Anton Drímaj, bývalí pretekár a organizátor podujatí s pred cca 15-20 rokov má záujem 

zorganizovať preteky v oblasti Banskej Štiavnici. Komisia sa zhodla, že by bolo vhodné mať 

spracovaný tzv. check list pre organizátorov, ktorý chcú organizovať pretek aby boli 

stanovené štandardy, kompetencie jednotlivých pracovných skupín, termíny, povinnosti atď 

nakoľko Anton Drímaj sa dlho nezúčastňoval a neorganizoval preteky a takýto check list by 

pomohol aj ďalším novým organizátorom. 

Bod 11. Diskusia 

V diskusií sa neprejednávali žiadne ďalšie body. 

Záver 

Predseda odvetvia a komisie trial p.  Nagy poďakoval za účasť všetkým zúčastneným 

a stretnutie komisie ukončil 

 

8.10.2021  

 

 


