ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia športovej disciplíny TRIAL SMF za rok 2016 - dňa 19.11.2016 v Tajove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
Správa o činnosti ŠK Trial v športovej sezóne 2016
Správa o hospodárení ŠK Trial za rok 2016
Správa mandátovej komisie
Plán činnosti a rozpočet disciplíny TRIAL SMF pre rok 2017
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. Oboznámil prítomných s programom, ten bol v
následnom hlasovaní jednohlasne odsúhlasený.
2. 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, Andrej Bálint, Vladimír Kothay
3. Správu o činnosti ŠK trial SMF v sezóne 2016 predniesol viceprezident SMF pre trial Ivan Dedina.
V správe zhodnotil priebeh jednotlivých podujatí seriálu MM SR 2016, 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.
4. Správu o hospodárení disciplíny trial SMF za rok 2016, 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 2016 obsadil 2.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.
5. Mandátová komisia skontrolovala prezenčnú listinu a skonštatovala, že VZ trialu SMF dňa 19 11. 2016
v Tajove sa z 28 pozvaných zúčastnilo 17 osôb s hlasovacím právom a 4 hostia, t.j. celkový počet
účastníkov VZ Trial SMF bol 21. Pre voľby je v zmysle Stanov SMF potrebných 50%+1 hlas, t.j. 10 hlasov
a pre 2/3-tinové hlasovanie 12 hlasov.

6. Plán činnosti disciplíny trial na rok 2017 a rozpočet ŠK Trial-u dopracuje po skompletizovaní kalendára
pre sezónu 2017 športová komisia.
Prítomní členovia disciplíny Trial SMF si odsúhlasili pre rok 2017 zaradenie nasledovných podujatí do
kalendára MM SR: Nitra, Vieska -Bezdedov, Zbora, Retz Obernalb/Rakúsko.
Organizačne a metodicky zabezpečiť v Nitre jednodňové športové sústredenie mládeže ( žiaci a juniori )
v mesiaci apríl. Podľa účasti a záujmu zabezpečiť i ďalšie termíny sústredení pod odborným vedením.
Stanoviť bodové hodnotenie pre kategóriu ŽIAK s elektromotorom/spaľovacím motorom
u organizátora v Retz Obernalb RAKUSKO – žiak so spaľovacím motorom nemôže jazdiť kategóriu Kids
e-Cup ale kategóriu Jugend (čo sú pravdepodobne ťažšie sekcie).
V druhej časti tohto bodu rokovania VZ boli prerokované návrhy na úpravu NŠP pre rok 2017 z ktorých
boli nasledovné návrhy schválené a v zmysle tohto schválenia budú upravený národný športový
poriadok TRIAL-u SMF pre rok 2017:
● KATEGÓRIA ŽIAK / rozlíšiť výkonnosť : Rozdelenie na 2 kategórie do 8 rokov a nad 8 rokov
● TRAŤ / upraviť počet okruhov : Trať rozdeliť do najviac 4 okruhov
● PENALIZÁCIA V SEKCII / upraviť trestné body :
- Šliapnutie obidvoch nôh súčasne penalizovať 2 trestnými bodmi
- V kategórii ŽIAK do 8 rokov držanie za zadný blatník penalizovať 3 trestnými bodmi a nad 8 rokov
držanie za zadný blatník penalizovať 5 trestnými bodmi
● NEÚSPECH / prejazd šípkami: : Neúspechom sa hodnotí prejazd šípkami inej kategórie v smere aj
v protismere šípiek a v protismere aj šípkami svojej kategórie
● M SR ŽIAK / prekvalifikovať : na MM SR ŽIAK
7. Na Generálne zhromaždenie za rok 2016, ktoré sa uskutoční v marci 2017 boli za disciplínu Trial zvolení
nasledovní delegáti: Ivan Dedina, Andrej Bálint, Juraj Gura, Viliam Halmeš, Vladimír Kothay, Peter
Ošlejsek, Milan Gurín, Daniel Mihalíček, Milan Kollár, Peter Lovíšek , náhradník sl. Kopincová.
8. Mandátovo-volebná komisia predniesla správa z volieb delegátov na GZ SMF za rok 2015, ktorých mená
sú uvedené v bode 7. tejto zápisnice. VZ správu bez pripomienok prijalo a správa je súčasťou archívnej
zápisnice z VZ Trialu.
9. Bod Rôzne z programu rokovania bol spojený s bodom 10. Diskusia.
10. V diskusii vystúpila sl. Kašlíková, GS SMF, ktorá informovala o termíne večera majstrov SMF za rok 2016,
o novom zákone O športe č.440/2015 a povinnostiach pre organizátorov vyplývajúcich zo zákona 1/2014
o organizácii športových podujatí. Informovala o pripravovanom seminári hlavných usporiadateľov
a bezpečnostných manažérov – január 2016 a taktiež o možnosti účasti na Šport festivale v Trenčíne
(17.12.2016). V závere svojho vystúpenie informovala prítomných členov disciplíny Trial SMF
o medzinárodných podujatiach FIM a FIM Európa, ktoré sa uskutočnia u nás v roku 2017.
11. Správu návrhovej komisie, ktorá obsahovala návrh na uznesenie VZ Trialu SMF valné zhromaždenie
jednohlasne schválilo. Návrh na uznesenie je súčasťou archívnej zápisnice.
12. Záverom viceprezident SMF pre Trial Ivan Dedina poďakoval prítomným za účasť na VZ Trialu SMF. .

Tajov,19. 11. 2016

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

UZNESENIE
z valného zhromaždenia disciplíny TRIAL SMF za rok 2016, zo dňa 19. 11. 2016

VZ TRIAL SMF schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správu mandátovej komisie VZ Trial SMF.
Voľbu pracovných komisii VZ.
Správu o činnosti disciplíny Trial SMF za rok 2016
Správu o hospodárení disciplíny Trial SMF 2016 ku dňu zasadnutia VZ.
Dotáciu 600€ pre Vladimíra Kothaya za 2.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.
7. Delegátov na GZ SMF: Ivan Dedina, Andrej Bálint, Juraj Gura, Viliam Halmeš, Vladimír Kothay, Peter
Ošlejsek, Milan Gurín, Daniel Michalíček, Milan Kollár, Peter Lovíšek , náhradník sl. Kopincová.
8. Zmeny NŠP podľa prerokovaných a schválených úprav a doplnkov – viď bod 6 zápisnice VZ Trial .
VZ TRIAL SMF ukladá:
1. Upraviť NŠP v zmysle schválených zmien a doplnkov do konečnej verzie pre sezónu 2017 .
Z: ŠK Trial SMF
T: január 2017
2. Spracovať konečnú verziu kalendára trialových podujatí SMF pre sezónu 2017.
Z: ŠK Trial SMF
T: január 2017
3. V sezóne 2017, obdobne ako v sezóne 2016, podporiť organizátorov trialových podujatí na Slovensku
zdravotným zabezpečením v zmysle predpisov a to z prostriedkov ŠK Trial SMF.
Z: ŠK Trial SMF
T: sezóna 2017

Považská Bystrica, 19.11.2016

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

