SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA

Zápis zo zasadnutia ŠK EaR
dňa 19.2. 2014 v Košiciach

Prítomní: Peter Lazar, , Pavol Sás, Peter Radóczi, a Ján Rohár, Štefan Svitko telefonicky
,

Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Informácia zo zasadnutia RR SMF 17.2.2014
Informácia o finančnej situácii ŠK
Príprava sezóny 2014
Štátna reprezentácia
Licencie pre českých jazdcov
Podmienky pre jazdcov Klubových tímov ISDE 2015
Rôzne
Záver

1. Zasadnutie viedol Peter Lazar, ktorý privítal zúčastnených členov. Štefan Svitko a
Ján Rohár boli o programe zasadnutia informovaní a v prípade potreby boli
v telefonickom kontakte v čase zasadnutia ŠK.
2. P. Lazar podal správu o poslednom zasadnutí RR SMF dňa 17.2.2014. Zápis zo
zasadnutia bude zverejnený na stránke SMF.

3. P. Lazar podal správu o finančnej situácii ŠK EaR. Vzhľadom na mínusový zostatok
na účte ŠR (viď zápis z predchádzajúceho zasadnutia ŠK) sa bude ŠK snažiť šetriť
na náhradách pre činovníkov (prepravné náklady) a hľadaním ďalších finančných
zdrojov mimo podpory štátu.
4. Príprava sezóny prebieha podľa odsúhlaseného kalendára. Prvý pretek v Borskom
Mikuláši bude Enduro na jednu časovku (tzv. krátke Enduro). Pre tento typ Enduro
súťaží je dohodnutá nová cena s časomierou na 1 300 EUR vrátane spracovania
výsledkov. V súvislosti s novým zákonom o organizovaní športových podujatí bude
potrebné upraviť zmluvy s organizátormi – zabezpečí sekretariát.

5. Do štátnej reprezentácie sú navrhnutí jazdci: Jakub Juríček, Michal Drevenák, Dušan
Paulen a Zuzana Gahérová.
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Jazdcom zaradeným do št. reprezentácie ŠK uhradí licencie, poistenie LNVZ,
štartovné na každé podujatie ME a príspevok na prvú súťaž do Španielska vo výške
200 EUR/jazdec. Ako náhradník je vybraný Michal Košík. Náhradnému jazdcovi
bude z prostriedkov ŠR uhradená celoročná poistka liečebných nákladov a štartovné
do Španielska. Podmienkou tejto podpory je účasť na ME v Španielsku. Delegátom
do Jury bude Pavol Sás.
Zodpovedným za prípravu štátnej a širšej reprezentácie je Peter Belko a Branislav
Belluš st. ŠK bude všetky otázky týkajúce sa prípravy reprezentácie konzultovať so
zodpovednými osobami.
Do prípravy reprezentácie sú zaradení: jazdci v štátnej reprezentácii, jazdci, ktorí sa
zúčastňujú ME mimo podpory št. reprezentácie a vybraní juniori, kadeti – podľa
výkonnosti.
Príprava jazdcov začne kondičným sústredením koncom februára a minimálne dvomi
spoločnými jazdeckými tréningami pred odchodom na prvé podujatie ME
v Španielsku. Záleží od počasia a podmienok pre tréning na motocykloch
Za účelom prípravy a zabezpečenia ŠR ŠK súhlasí s poskytnutím zálohy pre P.
Belka vo výške 1000 EUR, ktorá bude riadne vyúčtovaná. Uvedená čiastka bude ako
finančná rezerva pri ceste do Španielska.
6. K situácii pre vydávanie licencie SMF pre českých jazdcov a v súvislosti
s odporúčaním FIM, ŠK zaujala nasledovné stanovisko:
- Jazdci z ČR a iných štátov žiadajúci A licenciu SMF, alebo FIM Europe licenciu
(pre ME) sú povinní dodať súhlas ACCR, resp. národnej federácie – tzv. reales.
- Za účelom zvýšenia počtu jazdcov v SP, ŠK rozhodla, že jazdci s licenciou ACCR
– B môžu štartovať v SP. Jazdci sa musia preukázať štartovným povolením,
alebo poistením liečebných nákladov v zahraničí.
7. ŠK určila nasledovné podmienky pre jazdcov, ktorí sa chcú zúčastniť v Klubovej
súťaži na ISDE 2015 v Košiciach:
- Musia sa v ročníkoch 2014 a 2015 zúčastniť celého seriálu MMSR, alebo SP
- V roku 2015 musia absolvovať minimálne jednu súťaž v ME, alebo Alpe Adria.
8. V rámci prípravy ISDE 2015 organizátor SC Enduro klub spolu so SMF vstúpil do
tendra FIM pre ISDE 2015. Po splnení podmienok tendra – najneskôr do konca
marca 2014 FIM a organizátor podpíšu zmluvu o organizovaní ISDE 2015
v Košiciach. V súčasnosti organizátor vyberá trate a rieši potrebné zázemie ktoré
musí spĺňať podmienky tendra.

Košice, 20.2.2014
Zapísal: Peter Lazar
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