Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, v Nitre dňa 17.1.2019
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :

1.
2.
3.
4.

Kontrola úloh
Ročenka SAMŠ 2019
Štatút reprezentanta
Rôzne

Prezident SAMŠ Ing. Dušan Koblišek privítal prítomných členov VV SAMŠ, oboznámil ich s
programom rokovania, tento bol jednohlasne schválený a zahájil rokovanie.
K bodu 1 Kontrola úloh : Úloha 2018 -10/2 VV SAMŠ ukladá predsedovi Bezpečnostnej komisie
predložiť správy bezpečnostných delegátov do 15.11.2018 – splnená.
K bodu 2 : Ročenka SAMŠ 2019
Po prejednaní, úprave, doplnení všetkých kapitol Ročenky SAMŠ 2019 bola táto schválená, bude
zaslaná do tlače a zverejnená na webovej stránke SAMŠ
K bodu 3 : Štatút štátnej reprezentácie v rámci SAMŠ bol schválený VV SAMŠ, je účinný od
1.1.2019 a nahrádza pôvodný štatút reprezentanta. Štatút štátnej reprezentácie bude zverejnený na
webovej stránke SAMŠ
K bodu 4 : Rôzne
 VV SAMŠ schválil návrh P-VV na výber auditora na vykonanie auditu za rok 2018 - firmu
Gemer Audit s.r.o. Rožňava
 VV SAMŠ schválil zvýšenie paušálu na cestovné výdavky prezidentovi SAMŠ Ing.
Dušanovi Kobliškovi, s účinnosťou od Januára 2019 o 200,- EUR mesačne.
 Prezident SAMŠ Ing. Dušan Koblišek informoval o zahájení výstavby Kartingové centra v
Orechovej Potôni.
Ing. Koblišek poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie VV SAMŠ.

Uznesenie:
1. VV SAMŠ schvaľuje:
a.) Ročenku SAMŠ 2019
b.) Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v pôsobnosti SAMŠ s účinnosťou od 1.1.2019
c.) Audítora GEMER AUDIT, s.r.o. pre audit účtovnej závierky 2018
d.)
zvýšenie paušálnych cestovných výdavkov prezidentovi SAMŠ Ing. Dušanovi
Kobliškovi o 200, EUR mesačne s účinnosťou od januára 2019
Zapisovateľ : Ing. Vojtech Ruisl, generálny sekretár
Predsedajúci : Ing. Dušan Koblišek
Príloha : prezenčná listina

Štatút štátnej reprezentácie v rámci SAMŠ
(platný od 1.1.2019)

1. Definícia reprezentanta
Reprezentantom Slovenskej republiky pre kalendárny rok sa môže stať jazdec, ktorý je
občanom Slovenskej republiky a v roku reprezentácie je držiteľom licencie jazdca SAMŠ.
U posádok je nositeľom štatútu jazdec, teda spolujazdec/druhý a ďalší jazdec môže byť
reprezentant, ak súťaží s reprezentantom Slovenskej republiky – jazdcom.
2. Podmienky pre získanie štatútu reprezentanta
2.1 Jazdec, ktorý chce získať štatút reprezentanta, musí splniť nasledovné podmienky:
2.1.1 Podať na sekretariát SAMŠ žiadosť o priznanie štatútu reprezentanta na príslušný
kalendárny rok. Žiadosť podáva do 31.3. príslušného roka. Vo výnimočných
prípadoch, ktoré musí schváliť VV SAMŠ, je možné tento termín predĺžiť do 30.6.
príslušného roka.
2.1.2 Súčasťou žiadosti je plán štartov na medzinárodných podujatiach zapísaných
v Medzinárodnom športovom kalendári FIA alebo FIA/CEZ alebo FIA/CIK na príslušný
rok reprezentácie, pričom minimálne 3 plánované štarty musia byť mimo územia
Slovenskej republiky na medzinárodných podujatiach nezaradených do MSR.
2.1.3 Dosiahnuť v predchádzajúcom roku niektorý z nižšie uvedených výsledkov:
- 1. – 3. miesto v absolútnom poradí v seriáli MSR z občanov SR,
- Byť víťazom skupiny alebo triedy v seriáli MSR,
- Umiestniť sa na 1.-3.mieste v klasifikácii vypísanej v seriáli CEZ,
- Byť držiteľom FIA priority,
- Získať pódiové umiestnenie na podujatí MS, ME, iných FIA šampionátov,
- získať významný medzinárodný úspech na významných podujatiach (24h LeMans,
Rally Dakar, Blancpain series, USCC),
a/alebo dosiahnuť v predchádzajúcich dvoch rokoch umiestnenie:
-

do 7.miesta abs. v seriáli FIA ME, FIA Trophy/Cup
do 15.miesta v klasifikácii vypísanej vo FIA MS
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2.2 Za reprezentačný štart sa považuje:
a) Účasť na medzinárodných podujatiach zapísaných v Medzinárodnom kalendári FIA,
FIA-CEZ, FIA-CIK mimo územia SR, pričom ak sa na danom podujatí v zahraničí koná
zároveň MSR alebo iný seriál SAMŠ, reprezentant do hodnotenia nezískava body za
účasť,
b) Účasť na podujatiach konaných v SR, ktoré sú zapísané v seriáli CEZ Majstrovstva
alebo Medzinárodnom športovom kalendári FIA (FIA-CIK), pričom, ak je toto
podujatie zároveň zaradené v seriáli MSR alebo iného seriálu SAMŠ, reprezentant do
hodnotenia nezíska body za účasť.
c) V disciplíne karting účasť na svetovom finále ROTAX; pričom ak jazdec, ktorý sa tohto
finále zúčastňuje, nepožiadal o štatút reprezentanta, je považovaný za reprezentanta
SR na tomto podujatí.
3 Priznanie štatútu reprezentanta SAMŠ
Ku žiadosti o priznanie štatútu reprezentanta sa vyjadruje príslušná športová komisia
disciplíny a schvaľuje ju VV SAMŠ. O priznaní štatútu reprezentanta SR v rámci SAMŠ vydá
sekretariát SAMŠ osvedčenie.
4 Povinnosti reprezentanta
4.1 Reprezentant je povinný na kombinéze a na súťažnom automobile / motokáre nosiť
označenie reprezentanta, t.j. štátny znak SR s nápisom Slovakia resp. Slovenská
republika. Splnenie tejto podmienky musí preukázať fotodokumentáciou alebo
audiovizuálnou dokumentáciou. Ďalej je povinný dôstojne (v súlade s Chartou slušného
správania sa) reprezentovať Slovenskú republiku a SAMŠ. V prípade porušenia týchto
pravidiel mu VV SAMŠ môže odobrať štatút reprezentanta.
4.2 Reprezentant je povinný priebežne (najneskôr do 31.10. roka reprezentácie) predkladať
na sekretariát SAMŠ úplné oficiálne výsledky podujatí na ktorých v rámci reprezentácie
štartoval a z ktorých chce získať body do hodnotenia reprezentantov.
4.3 Reprezentovať Slovensku republiku a SAMŠ, chrániť integritu športu a dodržiavať
opatrenia proti negatívnym javom v športe, vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na
dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho športového výsledku, zdržať sa
konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie, ak Zákon o športe
alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
5 Hodnotenie úspešnosti reprezentanta v automobilových disciplínach
5.1 Poradie hodnotených reprezentantov je dané súčtom získaných bodov za reprezentačné
štarty. Za každé podujatie sa prideľujú body za umiestnenie a body za účasť (s výnimkou
prípadov uvedených v bode 2.2). Ak sa v rámci jedného podujatia konajú viaceré
samostatne hodnotené a do seriálov samostatne započítavané preteky, body za účasť sa
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za toto podujatie započítavajú iba raz. Bodové hodnotenie za účasť a za umiestnenie na
podujatí je uvedené v Tabuľke 1 s týmito úpravami:
a) Ak počet súťažiacich jazdcov (posádok) na podujatí v rámci príslušnej klasifikácie bol
10 a viac, body za umiestnenie sú prideľované v plnej výške;
b) Ak počet súťažiacich jazdcov (posádok) na podujatí v rámci príslušnej klasifikácie bol
viac ako 4 a menej ako 10, body za umiestnenie sú prideľované vo výške 50%;
c) Ak počet súťažiacich jazdcov (posádok) na podujatí v rámci príslušnej klasifikácie bol 4
a menej, body za umiestnenie sú prideľované vo výške 20%.
d) V disciplínach, kde je posádka tvorená jazdcom a spolujazdcom, sa body
spolujazdcovi za podujatie prideľujú v polovičnej výške bodov jazdca.
TABUĽKA 1

Majstrovstvo
sveta

Majstrovstvo
Európy

Poháre a trofeje
CEZ
zapísané
majstrovstvo
v medzinárodnom
kalendári FIA
2
1

Účasť
4
3
Umiestnenie na 1.-3.
mieste v najvyššej
10
8
5
4
vypísanej klasifikácii FIA,
FIA/CEZ.
Umiestnenie na 4.-10.
mieste v najvyššej vypísanej
7
6
4
3
klasifikácii FIA, FIA/CEZ
Umiestnenie na 1.-5. mieste
v ďalšej klasifikácii vypísanej
6
6
4
3
FIA, FIA/CEZ
Umiestnenie na 6.-10.
mieste v ďalšej klasifikácii
5
4
3
2
vypísanej FIA, FIA/CEZ
5.2 Ak bol reprezentant hodnotený v rámci jedného podujatia vo viacerých majstrovstvách
FIA (FIA-CEZ) a/alebo vo viacerých klasifikáciách (kategória, skupina, trieda a pod.), body
za toto podujatie získava iba raz a to za umiestnenie + účasť s najvyšším bodovým
ohodnotením.
5.3 Do hodnotenia reprezentantov v príslušnom roku je zaradený iba ten reprezentant, ktorý
splnil tieto podmienky:
a) Na sekretariát SAMŠ do 31.10. príslušného roka predložil kópie oficiálnych výsledkov
podujatí s uvedením všetkých klasifikácií vypísaných FIA, na ktorých v rámci
reprezentácie štartoval a z ktorých chce získať body do hodnotenia reprezentantov;
pričom na účasť a umiestnenie na podujatí, v klasifikácii (kategória, skupina, trieda),
z ktorých kópie oficiálnych výsledkov v predpísanom termíne nepredloží, sa
neprihliada;
b) Na sekretariát SAMŠ do 31.10. príslušného roka predloží fotodokumentáciu alebo
audiovizuálnu dokumentáciu, ktorou preukáže splnenie povinnosti podľa čl. 4.1 tohto
štatútu;
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c) absolvoval minimálne 3 reprezentačné štarty na medzinárodných podujatiach
konaných mimo územie SR a ktoré zároveň neboli zaradené v MSR.
5.4 Reprezentantovi sa počítajú podujatia konané v príslušnom roku aj pred pridelením
štatútu reprezentanta, ak bol dodržaný termín podania žiadosti a táto bola schválená VV
SAMŠ.
6 Hodnotenie úspešnosti reprezentanta v kartingu
6.1 Poradie hodnotených reprezentantov je dané súčtom získaných bodov za reprezentačné
štarty. Za každé podujatie sa prideľujú body za umiestnenie a body za účasť (s výnimkou
prípadov uvedených v bode 2.2). Ak sa v rámci jedného podujatia konajú viaceré
samostatne hodnotené a do seriálov samostatne započítavané preteky, body za účasť sa
za toto podujatie započítavajú iba raz. Bodové hodnotenie za účasť a za umiestnenie na
podujatí je uvedené v Tabuľke 2 s týmito úpravami:
a) Ak počet súťažiacich jazdcov na podujatí v rámci príslušnej klasifikácie bol 10 a viac,
body za umiestnenie sú prideľované v plnej výške;
b) Ak počet súťažiacich jazdcov na podujatí v rámci príslušnej klasifikácie bol viac ako 4
a menej ako 10, body za umiestnenie sú prideľované vo výške 50%;
c) Ak počet súťažiacich jazdcov na podujatí v rámci príslušnej klasifikácie bol 4 a menej,
body za umiestnenie sú prideľované vo výške 20%.

TABUĽKA 2

Preteky ME (OK-J, OK,
KZ2, KZ), MS (OK-J,
OK, KZ2, KZ), Rotax
GF, Academy Trophy

Preteky „WSK“, Rok
Cup finále, X30 finále,
Rotax EP, Winter cup,
Margutti, Industrie,
DKM a pod.
5

Preteky CEZ (CEE), Rotax
EURO Challenge

Účasť
10
2
Umiestnenie
50
30
15
do 3.miesta
Umiestnenie
X
X
6
do 6.miesta
Umiestnenie
X
15
X
do 10.miesta
Umiestnenie
25
X
X
do 15.miesta
Účasť vo
20
10
X
finále
6.2 Ak bol reprezentant hodnotený v rámci jedného podujatia vo viacerých majstrovstvách
FIA-CIK a/alebo vo viacerých klasifikáciách, body za toto podujatie získava iba raz a to za
umiestnenie + účasť s najvyšším bodovým ohodnotením.
6.3 Do hodnotenia reprezentantov v príslušnom roku je zaradený iba ten reprezentant, ktorý
splnil tieto podmienky:
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a) Na sekretariát SAMŠ do 31.10. príslušného roka predložil kópie oficiálnych výsledkov
podujatí s uvedením všetkých klasifikácií vypísaných FIA, na ktorých v rámci
reprezentácie štartoval a z ktorých chce získať body do hodnotenia reprezentantov;
pričom na účasť a umiestnenie na podujatí, v klasifikácii (kategória, skupina, trieda),
z ktorých kópie oficiálnych výsledkov v predpísanom termíne nepredloží, sa
neprihliada;
b) Na sekretariát SAMŠ do 31.10. príslušného roka predloží fotodokumentáciu alebo
audiovizuálnu dokumentáciu, ktorou preukáže splnenie povinnosti podľa čl. 4.1 tohto
štatútu;
c) ktorý absolvoval minimálne 3 reprezentačné štarty na medzinárodných podujatiach
konaných mimo územie SR a ktoré zároveň neboli zaradené v MSR; u účastníkov
svetového finále ROTAX sa splnenie tejto podmienky nevyžaduje.
6.4 Reprezentantovi sa počítajú podujatia konané v príslušnom roku aj pred pridelením
štatútu reprezentanta, ak bol dodržaný termín podania žiadosti a táto bola schválená VV
SAMŠ.
7 Vyhlásenie úspešných reprezentantov
7.1 Hodnotenie reprezentantov za príslušný rok schvaľuje VV SAMŠ.
7.2 SAMŠ vyhlási v automobilových disciplínach (spravidla na Vyhlásení majstrov SR):
a) najviac prvých troch najlepších reprezentantov (jazdcov/posádok) v rámci všetkých
automobilových disciplín,
b) najviac 1. najlepšieho reprezentanta v rámci disciplíny (ak už nie je ocenený v rámci
trojice najlepších).
7.3 SAMŠ vyhlási v disciplíne karting (spravidla na Vyhlásení majstrov SR) najviac prvých
dvoch najlepších reprezentantov rámci všetkých kartingových disciplín.
8. Definícia reprezentanta
8.1 V pôsobnosti SAMŠ sa za reprezentanta považuje aj ten športovec – jazdec, ktorý je
občanom Slovenskej republiky, je držiteľom licencie jazdca SAMŠ a súťaží na
medzinárodných súťažiach vypísaných FIA, FIA – CIK, FIA – CEZ, aj keď nepožiadal
o priznanie štatútu reprezentanta.
8.2 Na reprezentanta podľa čl. 8.1 sa nevťahujú ustanovenia čl. 2 až 7 tohto Štatútu.
9. Prechodné a záverečné ustanovenia
Tento Štatút štátnej reprezentácie v rámci SAMŠ po schválení VV SAMŠ je účinný od
1.1.2019 a nahrádza pôvodný štatút reprezentanta.

Schválené VV SAMŠ v Nitre dňa 17.01.2019
Za správnosť: Ing. Vojtech Ruisl – generálny sekretár SAMŠ
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