ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia športovej disciplíny TRIAL SMF za rok 2017 - dňa 18.11.2017 v Tajove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Schválenie programu rokovania VZ
Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
Správa o činnosti ŠK Trial v športovej sezóne 2017
Správa o hospodárení ŠK Trial za rok 2017
Správa mandátovej komisie
Plán činnosti a rozpočet disciplíny TRIAL SMF pre rok 2018
Voľba viceprezidenta a dvoch členov ŠK Trial
Voľba delegátov na GZ SMF
Správa volebnej komisie
Rôzne
Diskusia
Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
Záver

1. Valné zhromaždenie otvoril viceprezident SMF pre TRIAL Ivan Dedina, privítal prítomných členov disciplíny
trial a generálnu sekretárku SMF - T. Kašlíkovú.
2. Následne prítomní zástupcovia disciplíny Trial jednohlasne odsúhlasili program rokovania VZ uvedený
v pozvánke.
3. Vzhľadom na počet zúčastnených členov disciplíny Trial SMF valné zhromaždenie zvolilo len dve pracovné
komisie mandátovo–volebnú a návrhovú komisiu v zložení:
Mandátovo-volebná komisia: Viliam Halmeš, Ján Marcina, Ján Gurín
Návrhová komisia: Milan Kollár, Juraj Gura, Vladimír Kothay
4. Správu o činnosti ŠK trial SMF v sezóne 2017 predniesol viceprezident SMF pre trial Ivan Dedina. V správe
zhodnotil priebeh jednotlivých podujatí seriálu MM SR 2017, pričom vyjadril poďakovanie všetkým trom
organizátorom podujatí na Slovensku – Nitra, Zbora, Vieska-Bezdedov.Taktiež vyzdvihol stúpajúci počet
jazdcov v žiackej kategórii. VZ správu po prednesení schvaľuje bez pripomienok.
5. Správu o hospodárení disciplíny trial SMF za rok 2017, ktorú obdržali prítomní členovia disciplíny Trial SMF
písomne, predniesla s komentárom generálna sekretárka Tatiana Kašlíková. Správa bola spracovaná
ekonómkou SMF ku dňu VZ a je súčasťou archívnych dokumentov z valného zhromaždenia. Po prednesení
správy VZ odsúhlasilo dotáciu 600€ pre Vladimíra Kothay na refundáciu nákladov s účasťou v seriáli EP,
kde v sezóne 2017 obsadil 3.miesto. Následne VZ odsúhlasilo dofinancovanie podujatí kalendára SMF:
Nitra 300€, Trial klub Kamikadze, ako organizátor dvoch podujatí (Vieska, Zbora) 200€. Taktiež bola
odsúhlasené organizácia sústredenia mládeže, ktorého organizačnú časť pripraví ŠK Trial SMF.
6. Mandátová komisia skontrolovala prezenčnú listinu a skonštatovala, že VZ trialu SMF dňa 18.11. 2017
v Tajove sa z 28 pozvaných zúčastnilo 17 osôb s hlasovacím právom a 4 hostia, t.j. celkový počet
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účastníkov VZ Trial SMF bol 21. Pre voľby je v zmysle Stanov SMF potrebných 50%+1 hlas, t.j. 10
hlasova pre 2/3-tinové hlasovanie 12 hlasov.
7. Plán činnosti disciplíny trial na rok 2018 a rozpočet ŠK Trial-u dopracuje po skompletizovaní kalendára pre
sezónu 2018 športová komisia. Prítomní členovia disciplíny Trial SMF si odsúhlasili pre rok 2018 zaradenie
nasledovných podujatí do kalendára MM SR: Žiacky pretek Incheba Bratislava ( vystáva MOTOCYKEL
2018), Nitra, Zbora, Ochotnica PL alebo Nihošovice CZ a štart na Trial GP 2018 - Trial národov v Českej
republike 22.-23.09.2018.
V druhej časti tohto bodu rokovania VZ boli prerokované návrhy na úpravu NŠP pre rok 2018:
I.
PRIHLÁŠKY:
Pokiaľ jazdec bude predpokladať oneskorený príchod na pretek a informuje usporiadateľa
o oneskorenom príchode, pokutovaný nebude. Jazdec, ktorý sa neprihlási podľa Národného športového
poriadku na pretek, bude musieť v prvý súťažný deň uhradiť štartovné za oba súťažné dni.
II.
N 052. 1 VŠEOBECNE
MM SR ŽIAK( medzinárodné majstrovstvá SR) sú vypísané aj pre kategóriu ŽIAK do 8 rokov a ŽIAK nad
8 rokov.
III.
N 052.10 KLASIFIKÁCIA A VÝSLEDKY
MM SR ŽIAK jazdci v kategórii ŽIAK môžu štartovať aj vo vyššej kategórii (POHÁR SMF alebo MM SR),
pričom body sa im budú zarátavať od vyššej po nižšiu kategóriu. V konečnom hodnotení bude kategória
ŽIAK vyhodnocovaná samostatne do 8 rokov a nad 8 rokov.
IV.
N 052.A.2

KATEGÓRIE

JUNIOR:
-vek od 12 do 21 rokov, pričom rozhoduje je rok v ktorom
jazdec dovŕši stanovený vek,
ŽIAK

:
-chlapci vek od 5 do 14 rokov, dievčatá vek od 5 do 16 rokov,
pričom hranica veku sa rozumie vrátane roku v ktorom
jazdec dovŕši stanovený vek,

V.
N 052.A.3
ZMENA TRIEDY
Jazdec musí absolvovať preteky MM SR aj POHÁR SMF v triede, pre ktorú mu bola vydaná licencia.
O zmenu triedy môže jazdec požiadať iba 1x ročne a do konca sezóny musí zostať jazdiť v zmenenej
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kategórii - o preradení rozhoduje ŠK v zdôvodnených prípadoch –pridelenie bodov –viď bod N 052.10.
V prípadoch kedy v kategórii ŽIAK nebude vypísaná vyššia kategória (napr. samostatný pretek len pre
kategóriu ŽIAK, alebo sústredenie pre žiakov) nebude sa zmena kategórie považovať za porušenie
pravidla, pričom na nasledujúcom preteku MM SR a POHÁR SMF musí ŽIAK štartovať v zmenenej
kategórii.

8. Na VZ bol zvolený nový viceprezident SMF pre disciplínu TRIAL – Milan Kollár. Zvolení boli dvaja členovia
ŠK Milan Gurín a Juraj Gura. VZ odsúhlasilo skrátenie mandátu všetkých troch zvolených členov ŠK Trial
SMF na obdobie dvoch rokov.
9. Na Generálne zhromaždenie za rok 2017, ktoré sa uskutoční v marci 2018 boli za disciplínu Trial zvolení
nasledovní delegáti: Milan Kollár, Juraj Gura, Viliam Halmeš, Vladimír Kothay, Šimon Sordyl,Peter Ošlejsek,
Jozef Lehotský, Milan Gurín, Adriana Kopincová, Ján Gurín, náhradník Stanislav Páter.
10. Mandátovo-volebná komisia predniesla správa z volieb delegátov na GZ SMF za rok 2017, ktorých mená
sú uvedené v bode 9. tejto zápisnice. VZ správu bez pripomienok prijalo a správa je súčasťou archívnej
zápisnice z VZ Trialu.
11. Bod Rôzne z programu rokovania bol spojený s bodom 12. Diskusia.
12. V diskusii vystúpili:
Libor Udvardy pripomienkoval nesúhlas s pravidlo v žiackej kategórii možnosť štartovať v ťažšej kategórii
a získané body si pripísať ako lepší dosiahnutý výsledok, čo je podľa neho nekorektné (špekulatívne) voči
žiakom štartujúcim v ľahšej kategórii (kategória ŽIAK).
Milan Gurín navrhol
Návrh č.1: Účasť na Trial GP 2018 - Trial národov v Českej republike 22.-23.09.2018.
Návrh č.2: celkové vyhodnotenie kategórie žiak - ak jazdia v 2 kategóriách (hobby, žiak, prípadne žiak do 8
a nad 8 rokov) - príklad zo sezóny 2016 - žiak jazdil v Nitre kategóriu do 8, vo Vieske jazdil kategóriu do 8 a
v Zbore jazdil kategóriu nad 8 - z toho vypláva, že nie je jedoznačné v ktorej kategórií má byť žiak
vyhodnotení celkovo - či žiak do 8 alebo nad 8.
Návrh č.3: zrušenie veku v kategórii ŽENY.
Návrh č 4: jazdec ktorý sa neprihlási v čas na pretek v zmysle NŠP bude musieť uhradiť štartovný poplatok
za oba súťažné dni.
Návrh č.5: jazdec, ktorý sa neprihlási podľa NŠP na pretek a nepríde na technické a aministratívne
preberanie v čase určenom podľa ZU, bude pokutovaný vo výške určenej organizátorom preteku. Pokiaľ
bude jazdec predpokladať oneskorený príchod na pretek a bude informovať usporiadateľa, pokutovaný
nebude.
Ján Gurín navrhol
Návrh č. 1 Prihlášky- Každý jazdec ktorý sa neprihlási na pretek platí štartovné automaticky na všetky dni
na ktoré sa daný pretek koná.
Návrh č. 2 Juniori - zrušil by som spodnú hranicu veku.
Návrh č. 3 ženy -Zrušenie spodnej hranice veku t. j bez obmedzenia –viď. Júlia Majtyka ,farba podkladu
modrá -zrušiť - farba podkladu podľa kategórie v ktorej bude štartovať
Výsledky z konečnej tabuľky seriálu v poradí najskôr MMSR a potom pohár SMF .
Návrh č. 4 Nominácia na trial národov : bude sa robiť z konečného /priebežného/ poradia MM SR v
danom roku, ak sa plánovaného podujatia plánujeme zúčastniť t.j. prví traja jazdci slovenskej štátnej
príslušnosti.
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Ľuboš Gurín navrhol
Návrh č.1: Kategória CLASSIC
Môže štartovať aj na motocykli s motorom so vzduchovým chladením, s jedným centrálnym
tlmičom.
Návrh č.2: Reprezentácia
-nie je podmienka aby museli v sezóne jazdit v kategórii „A“
Návrh č.3: Štartovne / licencie
-navýšiť v prospech ekonomickej prosperity organizatora
Ján Marcina navrhol:
Návrh č.1: Zvýšenie štartovného kategória Žiak 15€ ostatné Kat. 25€ (usporiadateľ preteku si môže štartovné
upraviť podľa vlastného uváženia na nižšie)
Alebo vyhlasovať výsledky a odovzdávať ceny a poháre za obidva súťažné dni iba v Nedeľu podľa
umiestnení za obidva súťažné dni,v prípade rovnosti bodov rozhoduje výsledok z Nedele, okrem kat. Žiak
8 a 8+ tieto kat. sa budú vyhlasovať každý súťažný deň.
Návrh č.2: Navrhujem znížiť vekovú hranicu pre Kat. 8+ zo 14 na 12 rokov.
Návrh č.3: Každý jazdec odjazdí celú sezónu v takej súťažnej kat. do ktorej sa nahlásil na prvom preteku,
kategóriu bude môcť zmeniť iba jeden krát za sezónu (1 súťažný deň) a potom sa musí vrátiť do kat. v ktorej
odštartoval prvý závod.
Návrh č.4: V prípade dohody na účasť Slovenského družstva a triale národov v CZ navrhujem aby nominovaný
jazdci sezónu 2018 odjazdili v kat. A ktorá bude následne tomu prispôsobená.

13. Správu návrhovej komisie, ktorá obsahovala návrh na uznesenie VZ Trialu SMF valné zhromaždenie
jednohlasne schválilo. Návrh na uznesenie je súčasťou archívnej zápisnice.
14. Záverom viceprezident SMF pre Trial Ivan Dedina poďakoval prítomným za účasť na VZ Trialu SMF. .

Tajov,18. 11. 2017

Zapísal: Tatiana Kašlíková, v. r.
Overil: Ivan Dedina, v. r.
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UZNESENIE
z valného zhromaždenia disciplíny TRIAL SMF za rok 2017, zo dňa 18. 11. 2017

VZ TRIAL SMF schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Program rokovania VZ Trial SMF za rok 2017.
Správu mandátovej komisie VZ Trial SMF.
Voľbu pracovných komisii VZ.
Správu o činnosti disciplíny Trial SMF za rok 2017
Správu o hospodárení disciplíny Trial SMF 2017 ku dňu zasadnutia VZ.
Dotáciu 600€ pre Vladimíra Kothaya za 3.miesto v seriáli EP v kat. veterán.
Dotáciu po 300€ pre Fenix klub Nitra - organizátora MM SR a 200€ Trial klubu Kamikadze za
organizáciu podujatí MM SR vo Vieske a Zborej.
Budget 200€ na uskutočnenie sústredenia detí a mládeže.
Refundácia nákladov na licenciu Petrovi Lovíškovi za zverejňovanie článkov z podujatí.
Voľbu Milana Kollára za viceprezidenta SMF pre Trial a dvoch volených členov ŠK Trial SMF: Juraj
Gura, Milan Gurín, ml. na obdobie dvoch rokov.
Delegátov na GZ SMF: Milan Kollár, Juraj Gura, Viliam Halmeš, Vladimír Kothay, Šimon Sordyl, Peter
Ošlejsek, Jozef Lehotský, Milan Gurín, Adriana Kopincová, Ján Gurín, náhradník Stanislav Páter
Zmeny NŠP podľa prerokovaných a schválených úprav a doplnkov – viď bod 7 zápisnice VZ Trial .

VZ TRIAL SMF ukladá:
1. Pripraviť sústredenie pre deti a mládež, pričom prvé bude jedno dňové a na základe úspešnosti tohto
sústredenia pripraviť i ďalšie sústredenia.
Z: ŠK Trial SMF
T: apríl 2018
2. Upraviť NŠP v zmysle schválených zmien a doplnkov do konečnej verzie pre sezónu 2018.
Z: ŠK Trial SMF
T: január 2018
3. Spracovať konečnú verziu kalendára trialových podujatí SMF pre sezónu 2018.
Z: ŠK Trial SMF
T: január 2018
4. V sezóne 2018, obdobne ako v sezóne 2018, podporiť organizátorov trialových podujatí na Slovensku
zdravotným zabezpečením v zmysle predpisov a to z prostriedkov ŠK Trial SMF.
Z: ŠK
Trial SMF
T: sezóna 2018

V Tajove , 18. 11. 2017

Zapísal: Tatiana Kašlíková, v.r.
Overil: Ivan Dedina, v.r.
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