Zápis z valného zhromaždenia
TPM SMF - Banská Bystrica, 29.11.2014

Na úvod predseda komisie TPM pán Ľuboš Löffler privítal všetkých prítomných a oboznámil ich o
programe dňa. Následne sa dalo hlasovať o zložení komisií a programe.
Mandátová komisia: Kováčik Rudolf
Faltáni Peter
Marônek Miroslav
Volebná komisia:
Marko Miloš
Novák Vladimír
Vinzce Ľudovít
Návrhová komisia: Bohuslav Jozef
Mihaleje Rudolf
Preis Vladimír
Všetci prítomní hlasovali jednohlasne za zloženie komisií ako aj za program dňa.
Po hlasovaní sa pán Löffler ujal slova a predniesol správu o činnosti za rok 2014. Pokračoval
správou o hospodárení, ktorá bola k nahliadnutiu pre všetkých zúčastnených.
Krátkym vstupom pán Hudok poukazoval na podujatie MM SR v Beckove, kde bola dohoda
ohľadom moderovania s Radkou Mazákovou, ale keďže sa týchto pretekov nezúčastnila, tak musel
usporiadateľ hľadať iné riešenie. Preto sa dohodlo, že sa pánovi Čikelovi vyplatí rozdiel 90,- EUR
Ďalším ktorý sa ujal slova bol pán Bohuslav, ktorý navrhol aby sa členom komisie refundovali
náklady za cestovanie a telefonáty.
Pán Kováčik predniesol správu mandátovej komisie, o ktorej sa dalo aj hlasovať, kde za prijatie
správy mandátovej komisie hlasovalo 45 členov.
Následne pán predseda oboznámil prítomných o pláne činnosti pre rok 2015.
Po krátkej prestávke bol prednesený návrh členov na generálne zhromaždenie, ktoré sa bude konať
počas výstavy motocykel 2015 v bratislavskej Inchebe.
Zloženie členov:
Löffler Ľuboš, Pavlovčík Tomáš, Garčárová Mariana, Stanko Martin, Drozda Jozef, Kováčik Rudolf,
Bohuslav Jozef, Novák Vladimír, Ružička Ladislav, Preis Vladimír
Náhradníci:
Karumník Peter, Pipich Peter
Nasledovala diskusia.
Pán Hudok navrhuje aby sa všetky preteky regionálneho poháru konali aj v rámci slovenského
poháru.
Pán Mihaleje poukazoval na NŠP, ktoré sú nezrozumiteľné, pri triede 125 ccm nesúhlasí s vekom
do 17 rokov, nemal by byť len postupový kľúč pri triedach MX1 a MX2, ale aj vzostupový
Pán Eckert navrhuje aby boli dva seriály ako aj do teraz, ale aby sa na konci sezóny konalo jedno
veľké finále

Ďalej sa slova ujal prezident SMF pán Smížik, ktorý taktiež poukazoval na zdravotné a športové
zabezpečenie počas pretekov. Ďalej sa vyjadroval k čiernym pretekom, kde SMF nemôže zakázať
organizáciu takýto druh pretekov, ale bude si plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči obciam a
samosprávam, podľa nového zákona z rúk poslanca Gálisa, kde sa hovorí o organizovaní podujatí,
počte záchranárov, strážnej službe, počte usporiadateľov,... Taktiež prosil všetkých jazdcov o
rešpektovanie organizátorov, komisárov nominovaných SMF a traťových komisárov. Vyjadril sa aj
k financovaniu SMF. Federácia disponuje sumou 90.000,- EUR na celý rok. Táto suma je rozdelená
na činnosť federácie a zvyšok je prerozdelený medzi 6 motocyklových komisií. Ďalej SMF
pripravuje v spolupráci s motoshopmi zlavový systém na nákup tovaru na základe predloženia
licencie. Nominačná listina a samotné prihlasovanie jazdcov sa bude pre rok 2015 môcť riešiť
prostredníctvom oficiálnej stránky SMF a nie countrycross -u ako to bolo do teraz. Pán prezident sa
zúčastnil aj FIM kongresu v španielskom Jereze, kde bol zvolený staronový prezident FIM Vito
Ippolito, mesto Jerez bolo zvolené pre rok 2015 za mesto motocyklového športu. Ďalej informoval
o nominovaní Tomáša Pavlovčíka do európskej motokrosovej komisie. Pán Smižík taktiež
upozornil na organizovanie Večera majstrov, ktorý sa bude konať 5. decembra v Púchove, kde budú
vyhodnotení len jazdci, ktorí skončili na 1. miestach. Pán prezident na koniec svojho príhovoru
poďakoval komisii za prácu a súhlasil s návrhom pána Bohuslava ohľadom refundácii nákladov pre
členov motokrosovej komisie.
Do diskusie sa prihlásil aj pán Faltáni ohľadom umývacieho priestoru a zakúpenia vysokotlakového
čističa.
Pán Kováčik apeloval na organizátorov aby dodržiavali všetky požiadavky potrebné k usporiadaniu
preteku.
Pán Bohuslav mal taktiež taký istý názor ako pán Kováčik, aby bola zabezpečená príprava trate a
všetky náležitosti s tým súvisiace. Organizátor by mal na každom preteku pripraviť plnohodnotný
umývací priestor.
Pán Kovalík bol nespokojný s fungovaním federácie, pýtal sa ako SMF pomôže organizátorom,
mali by sa zabezpečiť profesionálni traťoví komisári, žiadal komisiu aby zadovážila pre
organizátorov kolíky potrebné pri trať.
Pán Pipich upozornil na zvláštne ustanovenia, ktoré sa viac krát prepisujú a vznikajú tam chyby
ohľadom pokuty za neprihlásenie na podujatie.
Pán Snížik nieje spokojný s propagáciou na internetovej stránke federácie a s komunikáciou pani
Kašlíkovej.
Na to mu pán prezident odpovedal, že v roku 2014 bola dohoda s RTVS ohľadom propagácie
motokrosu.
Po diskusii nasledovali zmeny o ktorých sa hlasovalo:
–
pri závodoch RP zmeniť dĺžku meraného tréningu na 15 minút a skúška štartu bude vždy
pred tréningom - Ohľadom tohto bodu rozhodne komisia.
–
zmena podmienok klasifikácie, kde každý jazdec ktorý prejde časomierov bude
klasifikovaný
za: 44
proti: 0
zdržal: 3
PRIJATÉ
–
rozdeliť vyhodnotenie triedy junior na 125 ccm 2-takt do 17 rokov a 250 ccm 4-takt do 19
rokov
za: 0
proti: 42
zdržal: 5
NEPRIJATÉ
–

zmeniť minimálny vek pri triede MX 2 hobby – od 20 rokov
za: 39
proti: 1
zdržal: 7

PRIJATÉ

–

zmeniť minimálny vek pri triede MX 1 hobby – od 18 rokov
za: 42
proti: 1
zdržal: 4

–

zvýšiť priemernú rýchlosť najrýchlejšieho jazdca počas finálovej jazdy na 65 km/hod
za: 47
proti: 0
zdržal: 0
PRIJATÉ
povinnosť jazdca odjazdiť minimálne jedno kolo počas tréningov
za: 45
proti: 2
zdržal: 0
PRIJATÉ

–

PRIJATÉ

–

pri RP jazdcov s jednorázovými licenciami neklasifikovať a nevyhodnocovať
Tento návrh bol zamietnutý.

–

škrtať jednu najhoršiu jazdu z konečného poradia, aj vrátane neúčasti na pretekoch
za: 24
proti: 17
zdržal: 3
PRIJATÉ

Po zmenách pán Bohuslav prečítal správu návrhovej komisie a hlasovalo sa za návrhové uznesenie.
Nakoniec pán predseda ukončil valné zhromaždenie a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zapísal: Tomáš Pavlovčík, v.r.
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