GZ SMF za rok 2017 – Bratislava 17. marca 2018

9. Voľba prezidenta SMF, I. viceprezidenta SMF a členov RR SMF
Návrhy kandidatúry na post prezidenta SMF
❖ Ing. Peter LAZAR ( Košice) – návrh ŠK EaR

❖ Tomáš PAVLOVČÍK ( Partizánske) – návrh od p. Ing. Löfflera
❖ Mgr. Tatiana KAŠLÍKOVÁ ( Beluša) – návrh ŠK CPM – vzdáva sa kandidatúry

Návrh kandidatúry na post I. viceprezidenta SMF

❖ Milan KOLLÁR (Považská Bystrica) – návrh Technického výboru
❖ Miloš BALÁŽ (Hlohovec) – návrh Environmentálneho výboru
❖ Ing. Ľuboš LÖFFLER (Mníšek nad Hnilcom) – návrh ŠK MX
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Ing. Peter LAZAR
Narodený: 12.4.1961
Bytom: Košice
ženatý, 1 dieťa
Jazykové znalosti: Angličtina

- ako pretekár som bol aktívny v motocyklovom športe od r.1984,
- v r.1987 som organizoval prvé preteky M SR Enduro,
- som členom SMF od jej vzniku v r.1993,
- člen ŠK EaR som od vzniku SMF v r. 1993,
- od r.2000 vykonávam funkciu predsedu ŠK EaR / viceprezidenta SMF pre EaR,
- ako organizátor som organizoval mnoho podujatí M SR, 2x finále ME (2012, 2017), 3x MS (1996,
2006, 2007), a ISDE 2015, kde som vykonával funkciu riaditeľa ISDE,
- bol som dlhoročný člen komisie FIM Enduro (2002- 2014) a bol som FIM-om delegovaný ako
prezident Jury na viacerých podujatiach FIM (MS, SP), plus som bol FIM delegátom JURY na dvoch
ISDE,
- ako viceprezident MACEC som zastupoval SMF i uvedenej motocyklovej asociácii.
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Tomáš PAVLOVČÍK
Narodený: 22.8.1981
Bytom: Partizánske
ženatý, 1 dieťa
Jazykové znalosti: Angličtina, Nemčina

Môj prvý kontakt so SMF bol ešte v roku 1994,keď som ako 12 ročný sadol na motokrosový motocykel.
Ako reprezentant Slovenskej republiky som bol hrdý a pyšný na to, že môžem reprezentovať SMF na
významných európskych a svetových podujatiach. Po ukončení profesionálnej jazdeckej kariéry som sa
stal držiteľom FIM licencie ako riaditeľ pretekov/športový komisár. V tom období som sa začal venovať
aj organizácii významných európskych podujatí v motokrose na trati vo Veľkých Uherciach, samozrejme
pod hlavičkou SMF. Od roku 2013 som členom MX komisie na Slovensku a od tohto obdobia sa
pravidelne zúčastňujem všetkých medzinárodných podujatí ako riaditeľ pretekov. Jeden z
najkľúčovejších rokov pre mňa bol rok 2015, keď som sa stal pozorovateľom motokrosovej komisie vo
FIM Európa a pôsobím tam dodnes. Druhý veľmi významný krok pre mňa, sa udial koncom minulého
roku, keď som sa ako prvý Slovák v histórii, stal oficiálnym členom svetovej motokrosovej komisie FIM
(CMS).

