
SLOVENSKÁ  MOTOCYKLOVÁ  FEDERÁCIA 

ŠPORTOVÁ  KOMISIA  CESTNÝCH  PRETEKOV MOTOCYKLOV 

 

   ZÁPIS Z ROKOVANIA KOMISIE CPM 

   Hlohovec  23.1.2018 

 

Prítomní členovia : 

Miloš Baláž              Peter Kevický 
Peter Baláž                                                                   Michal Fojtík  
Martin Čermák                                                           Ľuboš Gréč                            
Radim Nožička             Patrik Mazsár                                                                          
Peter Janega                                                                Norbert Mizere – pozvaný hosť                               

                Peter Šurina - neospravedlnený                                                             
                                        Juraj Macko  - neospravedlnený 
1. Úvod: 
p. Miloš Baláž –viceprezident SMF CPM privítal prítomných členov a hostí komisie . Predniesol informáciu o programe 
zasadnutia. 

1. Úvod. 
2. Príprava sezóny 2018  
3. Návrh a schválenie kalendára pretekov na rok 2018, pre všetky kategórie. 
4. Návrh a schválenie Národných športových predpisov na rok 2018, pre všetky kategórie. 
5. Návrh a schválenie Technických predpisov pre rok 2018, pre všetky kategórie. 
6. Vyhlásenie MM SR v jednotlivých kategóriách, schválenie organizátorov 
7. Správa o financovaní posledných pretekov v JIMC v Dhej – bod doplnený na žiadosť M. Čermáka 
8. Rôzne 
9. Schválenie uznesenia 

2 Príprava sezóny 2018  
Pán Miloš Baláž  informoval  o aktuálnych skutočnostiach ovplyvňujúcich sezónu 2018.  
- výška licenčných poplatkov a spôsob vystavovania licencií podľa obežníka a smernice SMF č.01/2018 ,zo dňa 
18.1.2018. Návrh na schválenie uznesenia ŠK CPM – cena licencie „A“ jednotne 110,- €, bez ohľadu na dátum podania 
žiadosti. 
- informoval o rokovaniach medzi AA RR a jednotlivými federáciami ohľadom kalendára a nejasných termínoch  
podujatí AA, z čoho vyplýva aj ešte stále neurčený termín Ceny Slovenska. Vyzdvihol kvalitu spolupráce s vedením 
Slovakia ringu ohľadne určovania termínov podujatí SMF. 
 
3. CPM - Vintage  2018 
Príprava sezóny 2018 - p. Petra Baláža oboznámil  členov komisie s kalendárom, NŠP a NTP u ktorých nedošlo 
k podstatným zmenám oproti minulej sezóne sú spracované a môžu byť zverejnené. 
- p. Peter Baláž ďalej informoval slávnostnom vyhodnotení sezóny 2017, ktoré sa uskutočnilo v Červeníku dňa 
12.1.2018.   
 
4. CPM - Mládež  2018 
- p. Martin Čermák a p. Peter Janega podali informáciu o rokovaniach, ktoré prebehli so zástupcami AČR a MAMS 
a o stave pripravenosti sezóny 2018. Kalendár podujatí JIMC je odsúhlasený, všetky neuzatvorené podrobnosti v ŠP 
a TP boli dohodnuté na poslednom rokovaní v Komárne 19.1.2018. Na kompletizácii NŠP a TP sa pracuje a výsledky 
budú subkomisiou predložené k zverejneniu do 31.1.2018. 
Organizáciou pretekov JIMC na Slovensku bol po diskusii poverený  Scooter Sport Racing Team, pričom organizátorovi 
boli pripomenuté nedostatky v organizácii a personálnom obsadení z predchádzajúcej sezóny a dôležitosť vyvarovania 
sa týmto nedostatkom.  
p. Norbert Mizere informoval o potrebe personálneho zabezpečenia pretekov JIMC zo strany SMF, kvalitným 
a odborne zdatným technickým personálom, čo pri počte kvalifikovaných technických komisárov môže byť vážny 
problém.    
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5. CPM - dospelý 2018 
Kalendár pretekov – usporiadanie M SR v rámci AA RR na piatich zo šiestich podujatí (Slovakia ring, Pannoniaring 
Grobnik a Redbullring. Jedno podujatie M SR na Cene Slovenska - Slovakia Ring. M a všetkých podujatiach budú po dva 
preteky. 
Tvorba kalendára ešte nie je uzatvorená kvôli termínovým kolíziám  - t. z.  Grobnik – TBA, Cena Slovenska TBA. V sú 
časnej dobe prebiehajú intenzívne rokovania. 
Pán Peter Kevický predniesol návrh zmien športových predpisov, týkajúcich sa zvlášť zmeny systému organizovania 
triedy 125 SP, 125 GP, ktoré budú jazdiť rámci M SR Vintage a na Cene Slovenska organizovanej SMF. Kompletný 
kalendár nie je potrebné doriešiť. Ďalšia zmena sa týka znenia stati o štartovej procedúre pri zmene poveternostných 
podmienok a extra tréningu a doplnkových zariadení namontovaných na motocykli. 
Národné technické predpisy – pre všetky triedy budú akceptované predpisy AA RR. K zmenám dôjde hlavne v triede 
Stocksport 300, ktoré budú totožné s „European Stocksport300 Technical Regulations 2018“      
  
6. Rôzne 
a) -  Ľ. Gréč  podal informáciu o finančných prostriedkoch vy naložených na podujatie JIMC 16.-17.9.2017 v Dlhej 
z prostriedkov ŠK CPM. 
   Nájom trate v Dlhej  ................................... 3 000,00 € 
   Nákup minerálnej vody.................................... 30,00 € 
   Ubytovanie generálny sekretár........................ 28,20 € 
   Drobný nákup (batérie, sladkosti k cenám) ...   86,12 € 
   Celkom .......................................................  3 144,32 € 
Všetky ďalšie náklady znášal Motoclub Baláž poverený usporiadaním tohto podujatia Zmluvou o pridelení 
a podmienkach usporiadania motocyklového podujatia... 
Vo vyúčtovaní ŠK CPM bola mylne uvedená suma 3 494,32 na toto podujatie K navýšeniu o 350,-€ došlo omylom pri 
agregácii nákladových položiek, kde 350,- €  (náhrady tech. komisárom na Cene Slovenska) bolo započítané do 
podujatia v Dlhej. Vyúčtovanie bude patrične upravené. 
b) - p. Michal Fojtík informoval prítomných o prípravách na sezónu 2018 a možnosti nadviazanie spolupráce so 
spoločnosťou KUBERG (českým výrobcom el. motoriek ) s možnosťou využitia v  zimnej príprave, hlavne u mládeže. 
c) – p. Norbert  Mizere predniesol a zdôvodnil požiadavku Technického výboru SMF na schválenie nákupu kontrolného 
prístroja na meranie hluku z prostriedkov SMF na rok 2018. Čiastka, ktorou by prispela ŠK CPM by predstavovala cca 
600 až 700,-€. Väčšina prítomných členov s nutnosťou nákupu súhlasí. Páni Čermák  a Nožička vyslovili nesúhlas 
s nákupom tohto prístroja z prostriedkov SMF pomernou časťou rozpočítaných na jednotlivé športové komisie. 
Alternatívny návrh však nepredniesli.      
d)-  viacero členov komisie poukázalo na neúčasť p. Šurinu a  p. Macka, ich minimálny prínos pre prácu komisie 
a  navrhuje prerokovať osobne s menovanými ich ďalšie zotrvanie v ŠK CPM. 

 
5. Športová komisia na svojom zasadaní prijíma nasledovné  „ U Z N E S E N I E “: 
 
ŠK CPM berie na vedomie:  

a) správy predsedov a členov subkomisií o stave prípravy na športovú sezónu 2018 ( kalendáre, NŠP a NTP ).    
b) správu o prostriedkoch ŠK CPM vynaložených na podujatie JIMC 16. 17.9.2017 v Dlhej 

 
ŠK CPM schvaľuje: 

a) Zmeny v systéme vydávania licencií a výške licenčných poplatkov podľa „ Smernice a pokynov pre podávanie 
žiadostí o licencie pre rok  2018“, vydanej SMF. 
Hlasovanie  Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

b) Kalendáre jednotlivých kategórií pre sezónu 2018  
Hlasovanie  Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

c) Zmeny a doplnky NŠP a NTP pre sezónu 2018  
Hlasovanie  Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

d) Návrh Technickej komisie SMF na zakúpenie prístroja na meranie hluku.  
Hlasovanie  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa:2 

e) Organizátora podujatí JIMC  v Dlhej  pre sezónu 2018  - SCOOTER Sport Racing Team 
Hlasovanie  Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa:0 
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ŠK CPM ukladá: 
a)  Spracovať definitívnu podobu NŠP a NTP Vintage  

      Termín: 31.1.2018                                                          Zodpovedá:  P. Baláž 
b) Spracovať definitívnu podobu NŠP pre mládež 

      Termín: 31.1.2018                                                         Zodpovedá:  M. Čermák, P. Janega 
c)  Spracovať definitívnu podobu  NTP  JIMC  

      Termín: 15.2.2018                                                          Zodpovedá:  M. Čermák, P. Janega 
d) Spracovať definitívnu podobu NŠP CPM 

      Termín: 31.1.2018                                                          Zodpovedá:  P. Kevický  
e)  Spracovať definitívnu podobu NTP CPM  

      Termín: 15.2.2018                                                          Zodpovedá:  N. Mizere 
f)   Predložiť Technickému výboru SMF požiadavku na personálne zabezpečenie podujatí JIMC kvalifikovaným,       

  pokiaľ  možno stabilným personálom. 
g)       Termín: 15.2.2018                                                         Zodpovedá:  M. Baláž 
h) Spracovať  Zmluvu o poverení k organizácii JIMC  so  SCOOTER Sport Racing Team 

      Termín: 28.2.2018                                                          Zodpovedá:  M. Baláž, P. Janega 
i) Prerokovať ďalšie pôsobenie v ŠK CPM s p. Šurinom a p. Mackom 

      Termín: 28.2.2018                                                          Zodpovedá:  M. Baláž 

Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

Za – 9  
Proti – 0  
Zdržal sa 0 
 

 

 

 

 

Hlohovec  23.1.2018                                                                  Miloš BALÁŽ                                                                                                                                                    

Zapísal: Ľ. Gréč                                                                Viceprezident SMF pre CPM 

 

 


