
 
 

Zápis z jednania Valnej hromady Slovenského zväzu minikár 
 
 

zo dňa 16. novembra 2008 v Račkovej doline 
 
 
 
 

 
1. Po zaprezentovaní všetkých účastníkov valné zhromaždenie zvolilo: 
 
Mandátovú komisiu: 
 Palková Mária, Ovečka Pavol, Červinková 
 
Návrhovú komisiu: 
Palko Vladimír, Mládek Vladimír, Blanár Ľubomír 
 
Volebnú komisiu: 
Palko Ľubomír, Buntová Dana, Iván František 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie rokovania VZ pre rok 2008 
2. Národné športové poriadky pre minikáry na rok 2009 
3. Aktualizácia členov minikárklubov pre rok 2009 
4. Voľba športovej komisie 
5. Kalendár podujatí pre rok 2009 
6. Diskusia 
7. Uznesenie a záver  
 
 
 
 
2. Národné športové poriadky 
 
 
Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí odsúhlasilo tieto zmeny v Národných 
športových poriadkoch: 
 
Systém jázd a hodnotenie: 
Doplniť II.8 o systém hodnotenia C  
Systém C – jazdec štartuje vo vopred určenom počte závodných jázd, ktoré sa všetky 
hodnotia. Počet jázd je stanovený v ZU. Pre stanovenie konečného poradia, je súčet 
výsledkov všetkých jázd. V prípade rovnosti je pre stanovenie poradia rozhodujúci 
najnižší počet trestných bodov vo všetkých jazdách. V prípade rovnosti rozhoduje lepší  
 



 
 
 
 
výsledok zo všetkých jázd (najrýchlejšia jazda). V prípade aj tejto rovnosti sú jazdci 
vyhlásený v rovnakom poradí. 
 
Ďalšia zmena sa týka priamo hodnotenia v tom istom článku NŠP. 
Výsledkom jazdy sa rozumie celkový čas jazdy v minútach a sekundách, meraný 
s presnosťou na stotinu sekundy. K celkovému času jazdy sa za zrazenie každej bójky 
prideľujú 2 trestné sekundy. Za neprejdenie bránky alebo bránok sa jazdcovi pre 
sledovaný bójkový úsek pridelí 100 trestných sekúnd, zrazené bójky sa v tomto prípade 
v hodnotenom bójkovom úseku nepočítajú (neprejdením sa rozumie vynechaním bránky 
úplne, či prejdenie bránky v opačnom smere, t.j. zelená bójka po ľavej, resp. červená 
bójka po prevej strane minikáry). Pri neprejdení trate, prípadne neprejdení bránky 
s fotobunkou ja jazdec vylúčený (diskvalifikovaný) z danej jazdy. 
Pokiaľ jazdec nemá započítateľný výsledok (je diskvalifikovaný), je vyradený 
z konečného poradia. 
 
Ďalej v tomto článku doplniť: 
Pri počte pretekoch 9 sa bude zarátavať 6. 
 
V stati VII. Technické predpisy pre stavbu minikár článok 7. Hmotnosť, rozmery, ložiská: 
Zmena: 
M 1.......... max.  90kg 
M 2.......... max. 120kg 
M 3.......... max. 150kg 
M 3D....... max. 150kg 
M 4.......... max. 160kg 
M 5.......... max. 170kg 
 
3. Voľba športovej komisie 
 
Mandátová komisia potvrdzuje počet 47 vydaných platných licencií pre rok 2008. 
Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 45 členov oprávnených voliť s počtom hlasov 45. 
Valné zhromaždenie zvolilo športovú komisiu pre sezónu 2009 v tomto zložení: 
 
Mládek Vladimír ZTŠČ Rohožník – predseda športovej komisie 
Gonda Pavol Minikáry Banská Bystrica – člen 
Hudec Vladimír ZTŠČ Rohožník – člen 
Polák Peter AMK Hlohovec – člen 
Čitáry Ivan Minikárklub Nitra – člen 
Palko Vladimír Ralvex Košice – člen 
Katrenčín Peter Moto Baby Klub Žilina – člen 
Palková Zuzana zástupca pretekárov – člen 
 
Valné zhromaždenie odhlasovalo, že predseda športovej komisie bude mať pri hlasovaní 2 
hlasy, bol dodržaný nepárny počet hlasov v kamisii. 
 
 



 
 
 
4. Kalendár podujatí pre rok 2009 
 
Mandátová komisia potvrdzuje 47 vydaných platných licencií pre rok 2008. Valného 
zhromaždenia sa zúčastnilo 45 členov oprávnených voliť s počtom hlasov 45. 
Valné zhromaždenie odsúhlasilo predložený kalendár podujatí na sezónu 2009 
jednohlasne. 
 
5. Uznesenie VZ. 
 
VZ poverilo Športovú komisiu Slovenského zväzu minikár vytvorením Občianskeho 
združenia, kde konatelia združenie budú konať spoločne. Ako konatelia OZ sú: Predseda 
športovej komisie Mládek Vladimír a člen športovej komisie Palko Vladimír. 
VZ odsúhlasilo zastrešenie minikárového športu firmou Masterplast s. r. o. Sládkovičovo 
a zakomponovanie názvu firmy Masterplast do názvu budúcoročného seriálu športových 
podujatí minikár (pre rok 2009). 
VZ odsúhlasilo výšku štartovného a licencií na sezónu 2009 nasledovne: 
Štartovné  5,- euro 
Licencia  10,- euro 
VZ odsúhlasilo časomieru na sezónu 2009: 
Časomiera ALGE Petran. 
Mandátová komisia potvrdzuje 47 vydaných platných licencií pre rok 2008. Valného 
zhromaždenia sa zúčastnilo 45 členov oprávnených voliť s počtom hlasov 45. 
Valné zhromaždenie odsúhlasilo predložené uznesenie jednohlasne. 
 
 
 
 
 
 
 
V Račkovej doline 16. novembra 2008. 
 
 
                                                                      Mládek Vldimír – predseda športovej komisie 
 
 

 


