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Zápisnica zo zasadnutia ŠK TPM 

13.1.2012 Čataj 

 

Prítomní: 

Pravdová Andrea, Bohuslav Jozef, Pravda Jozef, Borák Roman, Andrea Zmajkovičová, Antal Tomáš 

 

Prítomní členovia sa uzniesli na nasledovnom: 

1. Doplniť a skontrolovať roztriedenie jazdcov do 3 kategórií podľa typu licencie. Andrea Pravdová zabezpečí A a B, 

Tomáš Antal C. 

2. Výnimka pre jazdcov MX1B a MX1C – jazdci ktorí dosiahnu v sezóne 2012 vek 21 rokov sa môžu zúčastniť 

v príslušnej triede. Mladší jazdci sa môžu zúčastniť len v triede MX1A kde je spodná hranica 16 rokov. 

3. Potvrdenie farby tabuľky a štartového čísla v súlade s NŠP: 

 MX2 čierny podklad a biele číslo 

 MX1 biely podklad a čierne číslo 

 MX4 podľa kubatúry motocykla 

4. Držitelia licencie v roku 2011 si musia požiadať o novú licenciu najneskôr do 29.2.2012, po tomto termíne môže 

komisia vyberať pokutu do 50% z ceny licencie. Jazdci ktorí neboli držiteľmi licencie si môžu o ňu požiadať bez 

hrozby pokuty aj po tomto dátume. 

5. Žiadosti o licencie na rok 2013 bude treba podať do konca kalendárneho roka 2012 – nie do konca januára alebo 

februára 2013! 

6. Jednorázové licencie – počet neobmedzene, netreba lekárske potvrdenie. O type licencie (B, C) rozhodne pri 

preberaní športpový komisár alebo predseda jury, podľa výkonnosti jazdca. Ceny jednorázovej licencie podľa 

NŠP (C – 10€, B – 15€) - rôzna cena je spôsobená rôznou cenou celoročnej licencie. 

7. Jazdci ktorí zaplatili poplatok za vystavenie licencie a bol prijatý a licencia spracovaná, budú v zozname 

zvýraznení zelenou farbou. Zoznam prihlášok a nominačná listina je online na adrese 

www.countrycross.sk/?smf_tpm=nominacka 

8. Ak sa na preteku stretne v jednej triede viac jazdcov ako sa zmestí na rampu, pôjde sa kvalifikácia a jazdci vyššej 

triedy (ktorá sa môže zúčastniť bez nároku na body) sa stanú nahradníkmi. Jazdci nižšej triedy môžu v kvalifikácii 

vyradiť jazdca vypísanej triedy (napr. Pri kvalifikácii na pretek II. VT MX2B môže jazdec MX2C vyradiť jazdca 

MX2B). 



9. Dievčatá/ženy môžu bodovať aj v nižšej triede, napríklad držiteľka licencie typ B sa môže zúčastniť na preteku III. 

VT a získať body. 

10. Na pretekoch MM SR QUAD sa môžu zúčastniť jazdci s typom licencie C aj B (bez nároku na body). Poplatok za 

vystavenie jednorázovej licencie je totžný s pretekmi motokrosu. Na VH bolo odsúhlasené, že tento vložený 

pretek budú jazdiť MX1C a MX2C spoločne (vrátane MX1B a MX2B bez nároku na body) – platí tu taktiež 

kvalifikačný tréning a vyraďovanie ako bolo spomenuté v bode 8. 

 

 

Zapísal:  Tomáš Antal 

13.1.2012 


