SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA
TRIAL
ZÁPISNICA
valné zhromaždenie disciplíny Trial
Hotel Podhradie, Považské Podhradie dňa 16.11.2019
Prítomní: viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice z VZ ŠMT SMF.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania VZ
3. Voľba pracovných komisií (mandátovo-volebnej a návrhovej)
4. Správa o činnosti ŠK Trial v športovej sezóne 2019
5. Správa o hospodárení ŠK Trial za rok 2019
6. Správa mandátovej komisie
7. Úprava NŠP trial pre rok 2020
8. Plán činnosti a rozpočet disciplíny Trial SMF pre rok 2020
9. Voľba viceprezidenta SMF pre Trial (2020-2021)
10.Voľba delegátov na GZ SMF
11.Správa volebnej komisie
12.Rôzne
13.Diskusia
14.Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
15.Záver
1. Milan Kollár, viceprezident SMF pre disciplínu Trial SMF, privítal členov, hostí a generálnu sekretárku
SMF sl. Kašlíkovú.
2. Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ") po krátkej diskusii odsúhlasilo zmenu poradia bodov programu
rokovania a to tak, že bod 9. bude prerokovaný ako bod 7. S touto zmenou bol program odsúhlasený.
3. Voľba pracovných komisií:
Mandátovo/volebná:
Kopincová Adriana – predseda
Gura Juraj, Ing.
Ošlejšek Peter
Návrhová:

Halmeš Viliam – predseda
Gurín Milan
Pásztor Peter

VZ odsúhlasilo uvedené zloženie pracovných komisií jednomyseľne.
4. Správu o činnosti disciplíny za rok 2019 predniesol viceprezident SMF pre Trial Milan Kollár.
5. Správu o hospodárení disciplíny Trial SMF za obdobie od 01.01. do termínu zasadnutia VZ Trial,
ktorá bola členom disciplíny Trial predložená písomne, predniesla generálna sekretárka SMF. Správa
bola po krátkej diskusii VZ Trial prijatá. Následne VZ odsúhlasilo finančnú dotáciu pre Vladimíra Kothay
vo výške 500€ a doplatok zdravotného zabezpečenia podujatia v Nitre v sume 100€.
6. Správa mandátovej komisie:
Valné zhromaždenie Trial SMF je uznášaniaschopné, prítomných 32členov z celkového počtu 50
pozvaných. Pre hlasovanie a voľby je potrebné: 50 % + 1 = 17 členov, 2/3 väčšina je 22 členov.
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7. Na funkciu viceprezidenta SMF pre Trial na dvojročné volebné obdobie (2020-2021) boli navrhnutý dvaja
kandidáti Vladimír Kothay a Bc. Jaroslav Gažo. Po krátkom predstavení oboch kandidátov pristúpili prítomní
členovia disciplíny Trial s hlasovacím právom k tajnej voľbe. Volebná komisia po spočítaní hlasov
skonštatovala, že za viceprezidenta SMF pre Trial na dvojročné volebné obdobie ( za účelom vyrovnania
mandátov volených členov ŠK) bol tajnou voľbou zvolený Bc. Jaroslav Gažo s počtom hlasov 17. Druhý
kandidát Vladimír Kothay získal 15 hlasov.
8. Úprava NŠP pre TRIAL 2019:
Vzhľadom na skutočnosť, že i v sezóne 2019 dochádzalo k nedorozumeniam a nepríjemným stretnutiam
v súvislosti s výkladom a znením NŠP pre trial, valné zhromaždenie sa uznieslo, že celé národné športové
poriadky trialu SMF budú prepracované a následne odoslané členom disciplíny trial ku konferenčnému
odsúhlaseniu – viď uznesenia VZ . Do tohto upraveného návrhu zapracovať prerokované návrhy, ktoré došli
v súlade so stanovami SMF a boli na VZ prerokované:
a) Obnoviť MM SR žiak do 8 rokov.
Po prerokovaní VZ odsúhlasilo pre sezónu 2020 v kategórii žiak do 8 rokov vypísať majstrovstvá SR (M SR)
a taktiež odsúhlasilo zmenu názvu žiackych kategórii na mladší a starší žiak.
b) Vyhlásiť MM SR ženy v sezóne 2020. VZ uvedený návrh neschválilo.
c) Zmena kategórie – napr.: v ČR o kategóriu nižšie nebude zmena kategórie, iné štáty podľa dohody.
VZ poverilo ŠK Trial na úpravu danej problematiky v úprave NŠP.
d) Návrhy na úpravu NŠP trial:
N 051.2 PRIHLÁŠKY
Jazdci sa prihlasujú sami písomnou alebo elektronickou formou na emailovú adresu usporiadateľa,
alebo cez stránku SMF- online prihlásenie najneskôr 14 dní 5 dní pred termínom súťaže. V prípade
neospravedlnenej neúčasti do začiatku technického preberania organizátor udelí jazdcovi sankčný
poplatok vo výške 10,-Eur za podujatie, ktorý je povinný uhradiť. Pokiaľ jazdec bude predpokladať
oneskorený príchod na preteky a informuje usporiadateľa o oneskorenom príchode, pokutovaný
nebude. Jazdec, ktorý sa neprihlási podľa Národného športového poriadku na preteky, bude musieť v
prvý súťažný deň uhradiť štartovné za oba súťažné dni. Ak dôjde ku zmene v kalendári vydanom ŠK Trial
SMF, usporiadateľ je povinný jazdcov sám informovať najneskôr do 14 dní pred pôvodným dátumom
konania súťaže. Do pretekov budú zaradení len jazdci s platnou licenciou. Športová komisia môže
vystaviť vo výnimočných prípadoch aj jednorazovú licenciu platnú len pre konkrétne podujatie.
N 051.4.2 ŠTART PODUJATIA A PORADIE ŠTARTU JAZDCOV
Štart podujatí pri dvojdňových podujatiach je pevne stanovený sa odporúča nasledovne: /rozumie sa
tým čas štartu prvého jazdca / 5 KATEGÓRIA MM SR ŽIACI: SOBOTA: 10:00 hod NEDEĽA: 09:00 hod MM
SR a POHÁR SMF: SOBOTA: 12:00 hod NEDEĽA: 10:00 hod
N 051.7 SEKCIE N 051.7.1
ZNAČENIE SEKCIE-KÚ Kontrolované úseky – KÚ (sekcie) sú označené tabuľou s poradovým číslom.
Nesmú byť dlhšie ako 60 m. Každý KÚ označujú dve tabule „Z“ a dve tabule „K“ o rozmeroch 300x300
mm min 150 x105 mm – žltý (biely) podklad, čierne písmená. Tabule musia byť vyrobené z materiálu,
ktorý vylučuje zranenie jazdca. Tabule nesmú tvoriť vnútorné ohraničenie KÚ. V rámci KÚ sa vykonáva
označenie prejazdu pre jednotlivé kategórie výraznými farebnými šípkami. Pokiaľ si to charakter súťaže
vynúti, je možné vykonať úpravu KÚ, ale iba medzi prvým a druhým okruhom po prejazde posledného
jazdca v prvom okruhu. Všetci jazdci musia byť o zmene informovaní. Všetky vytýčené KÚ musia byť
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schválené najneskôr pred štartom súťaže. Pred vjazdom do KÚ musí byť vytvorený priestor - koridor v
šírke 1 meter a v dĺžke cca 3-3,5 metra na 2 motocykle pre radenie sa jazdcov
N 052.10 KLASIFIKÁCIA A VÝSLEDKY MM SR
V konečnom vyhodnotení MM SR budú zarátané jednotlivé výsledky seriálu pričom jeden najhorší
dosiahnutý výsledok bude vyškrtnutý. V konečnom hodnotení platí počítanie bodov vyššej po nižšiu
kategóriu. Výsledková tabuľka MM SR v triale bude zlúčená z výkonnostných kategórií A ,B, C. Do tejto
tabuľky sa budú body prideľovať z absolútneho poradia od víťaza kategórie A až po 20-tého v poradí v
celkovom poradí po kategóriu C a absolútny víťaz kategórie bude vyhlásený ako „Medzinárodný majster
Slovenska v triale“.
MM SR JUNIOR bude vyhodnotené taktiež z konečnej výsledkovej tabuľky seriálu./t.j. samostatná
tabuľka iba s jazdcami spĺňajúcich dané podmienky/
MM SR KADET bude vyhodnotené taktiež z konečnej výsledkovej tabuľky seriálu. ./t.j. samostatná
tabuľka iba s jazdcami spĺňajúcich dané podmienky/
MM SR ŽIAK starší bude vyhodnotený taktiež z konečnej výsledkovej tabuľky seriálu. V seriáli MM SR
budú zahraniční licenční jazdci vyhodnotení iba v prípade absolvovania minimálne jedného preteku na
území SR. Ak je tento pretek posledný v kalendárnom roku bude v kalendárnom roku tento pretek
posledný, spätne sa im žiadne hodnotení výsledky započítavať nebudú.
V konečnom hodnotení seriálu MM SR bude kategória vyhodnotená, ak v nej boli klasifikovaní za celú
sezónu najmenej traja jazdci. Ak podmienka minimálne troch klasifikovaných jazdcov v kategórii nebude
splnená, môže o konečnom vyhodnotení jazdcov rozhodnúť športová komisia trialu SMF..
N 052.10
POHÁR SMF V konečnom vyhodnotení POHÁR SMF budú zarátané jednotlivé výsledky seriálu pričom
jeden najhorší dosiahnutý výsledok bude vyškrtnutý. V konečnom hodnotení platí počítanie bodov od
vyššej po nižšiu kategóriu. POHÁR SMF kategórie VOĽNÁ a HOBBY- záverečné hodnotenie sa bude
vyhodnocovať z absolútneho poradia od víťaza kategórie VOĽNÁ až po 20-teho v poradí v celkovom
poradí po kategóriu HOBBY. POHÁR SMF ŽENY - dolná hranica veku pre túto kategóriu je 5 rokov a bude
vyhodnocovaná samostatne. POHÁR SMF MLADŠÍ ŽIAK - kategória je pre žiakov vo veku 5-8 rokov a
bude vyhodnocovaná samostatne. POHÁR SMF CLASSIC kategória bude vyhodnocovaná samostatne Na
podujatiach budú vyhodnotené kategórie ŽENY, CLASSIC, v prípade naplnenia počtu minimálne dvoch
štartujúcich jazdcov v kategórii, prihlásených organizátorovi minimálne 14 dní 5 dní pred konaním
podujatia. Ak podmienka minimálne dvoch štartujúcich jazdcov v kategórii a prihlášky nebude splnená,
môže o vyhodnotení jazdcov rozhodnúť organizátor.
N 052.A.2 KATEGÓRIE
ŽENY: - farba podkladu podľa kategórie, v ktorej bude štartovať, minimálne kategória Hobby
čierne číslo -vek od 16 rokov, pričom rozhoduje rok v ktorom jazdec dovŕši 16 rokov
-bez obmedzenia veku –
bez obmedzenia objemu motora, možnosť štartovať aj s elektromotorom,
Zapracovanie predpisu pre súťaž družstiev – návrh : princíp bol podobný motokrosu národov, kde sa
počítajú umiestnenia jednotlivých jazdcov.
Išlo by to formou Free trialu.
-trojčlenné družstvá
-každé kolo samostatné počítanie bodov
-jazdec kategórie Hobby by mal na štarte v každom kole 10 bodov plus, jazdec Voľnej 0 bodov, jazdec
„C“ kategórie mínus 10 bodov, Jazdec „B“ mínus 15 bodov a jazdec „A“ mínus 20 bodov. Je to kvôli tomu
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aby sa vyrovnali šance, a všetci mali možnosť bojovať o dobré umiestnenie a aby sa nespájali iba jazdci
z ťažkých kategórií spolu do jednotlivých tímov.
-bodovanie stupení na zem 0 šlapnutí= 5 bodov, 1=4 ,2=3 ,3=2 ,5=0
-bodovanie šípok žltá=3 body, červená=2, biela=1 bod, pričom jazdec ktorí by nešiel aspoň jednu
z uvedených šípok, by musel prejsť cez všetky modré šípky v sekcii. Body by sa počítali po neúspech
v sekcii.
-po každom kole by sa spravilo poradie všetkých jazdcov- najvyšší počet bodov je najlepší jazdec t.j.
umiestnenie na 1. pozícií atď.
-vyhrá tím kde bude po spočítaný umiestnení všetkých jazdcov tímu vo všetkých kolách najmenší súčet.
VZ poverilo ŠK Trial na úpravu navrhovaných článkov NŠP v celkovej úprave NŠP ako i zakomponovanie
predpisu pre súťaž družstiev.
9. Viceprezident SMF pre Trial SMF, p. Kollár preniesol krátku informáciu k skladbe kalendára pre rok 2020.
Na danú tému bola rozsiahla diskusia hlavne na otázku zaradenia podujatí v zahraničí do kalendára MM SR
trialu 2020. VZ po tejto diskusii poverilo športovú komisiu Trialu dopracovať kalendár podujatí pre sezónu
2020 do polovice januára 2020. Súčasne ŠK Trialu spracuje v súvislosti s kalendárom podujatí rozpočet
činnosti disciplíny Trial SMF a tento tiež pošle členom disciplíny do konca januára k pripomienkovaniu
a odsúhlaseniu – viď uznesenie VZ .
10. V danom bode VZ Trial SMF odsúhlasila delegátov na GZ SMF, ktoré by sa malo uskutočniť v rámci
výstavy Motocykle 2020 v Bratislave. Za delegátov za trial boli schválení: Jaroslav Gažo, Juraj Gura, Milan
Gurín, Milan Kollár, Ján Lehotský, Peter Ošlejšek, Tomáš Marcina, Andrea Kopincová, Viliam Halmeš, Lucia
Gurínová; náhradník Šimon Sordyl.
11. Volebná komisia vo svojej správe predniesla výsledky volieb viceprezidenta SMF pre Trial, kde bol na
obdobie rokov 2020-2021 zvolený Bc. Jaroslav Gažo ( 17 hlasov). Za delegátov na GZ SMF za rok 2019 boli
zvolení: Jaroslav Gažo, Juraj Gura, Milan Gurín, Milan Kollár, Ján Lehotský, Peter Ošlejšek, Tomáš Marcina,
Andrea Kopincová, Viliam Halmeš, Lucia Gurínová; náhradník Šimon Sordyl.
12.Rôzne
13.Diskusia
Generálna sekretárka informovala prítomných o pripravovanom vyhlásení sezóny 2020 v Púchove a taktiež
o medzinárodných podujatiach SMF v sezóne 2020.
14.Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie VZ Trial SMF predniesol predseda návrhovej komisie p. Ivan
Dedina
Uznesenie VZ ŠMT SMF za rok 2019 – 16.11.2019 Považské Podhradie
A) VZ Trial schvaľuje:
1. Program zasadnutia VZ Trial SMF s odsúhlasenou zmenou poradia bodu 9, ktorý bol, zaradený
ako 7. bod programu rokovania.
2. Správu o činnosti disciplíny Trial za rok 2018
3. Správu o hospodárení disciplíny Trial SMF ku dňu zasadnutia VZ
4. Majstrovstvá SR v sezóne 2020 pre triedu žiak do 8 rokov a zmenu názvu žiackych kategórii na
mladší a starší žiak.
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5. Dotáciu pre Vladimíra Kothay vo výške 500€ a doplatok podujatia v Nitre vo výške 100€.
6.Voľbu viceprezidenta SMF pre Trial na obdobie 2020-2021, ktorým sa stáva Bc. Jaroslav Gažo.
7. Voľbu delegátov na GZ SMF: : Jaroslav Gažo, Juraj Gura, Milan Gurín, Milan Kollár, Ján Lehotský,
Peter Ošlejšek, Tomáš Marcina, Andrea Kopincová, Viliam Halmeš, Lucia Gurínová; náhradník Šimon
Sordyl.
B) VZ Trial ukladá:
1. Dofinancovať dotáciu pre Vladimíra Kothay za ME 2019 vo výške 500€ a doplatiť organizátorovi
podujatia v Nitre sumu 100€ ( vyrovnanie výšky podpory organizátorov podujatí 2019.
Z: sekretariát SMF
T: po zúčtovaní obratom
2. Zmeny a návrhy NŠP zapracovať do novej upravenej verzie tohto predpisu Trialu SMF v termíne do
februára 2020, následne budú NŠP odoslané všetkým členom disciplíny Trial k pripomienkovaniu
s povinnou odpoveďou do 14 dní.
Z: ŠK Trial SMF
T: v texte
3. ŠK Trial SMF spracuje podľa kalendára podujatí 2020 rozpočet činnosti disciplíny a tento pošle v xls
formáte členom disciplíny Trial SMF do konca januára k odsúhlaseniu.
Z: ŠK Trial SMF
T: v texte
Uznesenie bolo následne odsúhlasené.
15. Na záver generálna sekretárka SMF poďakovala členom disciplíny za účasť a ukončila VZ Trial.

Považské Podhradie, 16.11.2019
Zapísal: Mgr. Tatiana Kašlíková

overil: Bc. Jaroslav Gažo

