TRAINING TO WIN
ŠTÚDIA O
POTREBÁCH BMX
TRÉNINGU
Training to Win: Ref. 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP

Koordinátor:
Celia Marcén
Autori:
Celia Marcén. Universidad San Jorge, Grupo ValorA.
Irela Arbonés. Grupo ValorA.
Juan Rabal. Universidad San Jorge, Grupo ValorA.
Preklad do slovenčiny: Slovenský zväz cyklistiky
Vydanie: prvé, 2022
Táto publikácia nie je na predaj

ISBN 978-84-09-38554-6
© Autori

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len
názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej
obsiahnuté.

Obsah

1. Úvod... ...................................................................................... 6

2. Materiálne potreby ..................................................................... 17

3. Potreby znalostí........ ................................................................ ......... 22

4. Potreby športových zariadení .................................................... 27

5. Potreby prostredia ......................................................................... 34

6. Závery ........................................................................................... 42

Referencie, použitá literatúra ......................................................... 47
Zoznam tabuliek............................................................................. 52
Zoznam obrázkov ..........................................................................52

1. Úvod
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1.

Úvod
1.1.

Úvod do BMX

Bike Motocross (BMX) je šport, ktorého počiatky siahajú do konca
60.rokov 20.storočia v Kalifornii (USA), keď sa mladí ľudia snažili
napodobňovať motokrosových športovcov alebo priekopníkov tohto
športu, aby trénovali svoje zručnosti na bicykli namiesto motocykla.
Podobne, ako iné "nové športy", sa BMX rozvíjal v 80. rokoch 20. storočia
prostredníctvom vytvárania asociácií, klubov a objavovania sa
špecifických materiálov. Až v 90. rokoch 20. storočia bol BMX začlenený
do Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI)1 a stal sa olympijským športom
na Olympijských hrách v Pekingu v roku 2008.
Ako už názov napovedá, je to šport založený na pretekaní, to znamená,
že cieľom je byť najrýchlejší na trati so skokmi a zákrutami, ktoré treba
prekonať. Osem pretekárov sa postaví na štartovaciu bránu v
jednokolových pretekoch, ktoré trvajú od 30 do 40 sekúnd. Top trate majú
celkovú dĺžku 300-400m., 8m-štartovaciu rampu so šírkou najmenej 5 m
v ktoromkoľvek bode.
Vzhľadom na jeho vlastnosti a podľa rôznych autorov sa BMX Race
považuje za:
-

Mechanický šport podľa žitých skúseností, vzhľadom na to , že
používa stroj ovládaný športovcom 2, individuálny podľa spôsobu
výučby3, acyklický podľa typu požadovaného úsilia 4.

-

Vzhľadom na klasifikáciu motorických akcií Parlebas 5 na základe
interakcie so súpermi a neistoty informácií ponúkaných médiom,
sa BMX považuje za individuálny šport, v ktorom existuje
interakcia so súpermi tam, kde je neistota, čo z neho robí náročný
a komplexný šport.

-

BMX možno vzhľadom na jeho vlastnosti považovať za rizikový
šport (alebo akčný šport6). Nie je síce dovolené úmyselne brániť
súperovi v jazde alebo ho vytláčať z trate, ale v takomto rýchlom
športe, kde vzdialenosti medzi bicyklami sú malé a bojuje sa o
najlepšiu líniu, existuje možnosť kolízie, pádu a úrazu. Športový
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obsah je veľmi populárny na internete, takže vďaka moderným
technológiám (zariadeniam a mobilným aplikáciám) a vysokej
miere adrenalínu, sa mladé generácie ľahko nechajú pritiahnuť
k týmto fyzickým aktivitám. Tieto športy priťahujú mladých ľudí
pre ich spoločenskosť, umožňujú rozvíjať kreativitu, rýchlosť a
emócie, lámať rutinu a hľadať výzvy7,8. Napriek mnohým
prednostiam a tomu, ako sa tento šport rozvíja, ho médiá
nepovažujú za výchovný alebo mediálne zaujímavý, aj keď
vynaliezavosť, vysleplosť a spolupráca patria medzi jeho
základné princípy, ako aj preberanie rizika, sebadisciplína
a samostatnosť9. Riziková výchova je model výučby, v ktorom sa
študenti zúčastňujú na týchto aktivitách s cieľom získať alebo
zlepšiť fyzické, kognitívne a afektívne zručnosti. Akčné športy
úzko súvisia s kooperatívnym učením a riešením problémov
s dynamikou rozhodovania, ktoré je zábavné a inkluzívne6, čo by
z nich mohlo urobiť rizikové vzdelávanie vhodné na prenos
poznatkov do iných oblastí, vďaka čomu sú tieto športy
jednoznačne príležitosťou pre deti a mládež.

Hoci existuje mnoho definícií športu, v tejto štúdii sa odvolávame na
súťažný šport zameraný na zvyšovanie výkonnosti. Charakteristika športu
je prvým krokom, ktorý nám umožní analyzovať jeho potreby a požiadavky
z rôznych hľadísk.
BMX je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich disciplín v Európe, pričom
na vrchole je Francúzsko s takmer 20 000 licenciami, nasledované
Holandskom. Keďže BMX je olympijským športom, jeho rast je
exponenciálny, a to nielen čo sa týka účastníkov, ale aj v mediálnom
vplyve vďaka celosvetovému streamingovému vysielaniu svojich súťaží a
podujatí. Hlavnými súťažami sú BMX Supercross World Cup, Majstrovstvá
sveta a Kontinentálne ligy a majstrovstvá.
BMX je veľmi komplexný a komplikovaný šport vzhľadom na veľké
množstvo faktorov :
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-

Každá trať je iná a má iné vlastnosti, takže vyžaduje od
pretekárov veľmi vysokú úroveň adaptačných zručností na
všetky typy prekážok.

-

Pretekári nejazdia sami, takže musia reagovať na konanie iných
jazdcov; rozhodnutia, ako je zmena trajektórie pri predbiehaní
alebo obrana pred ostatnými súpermi, sa musia prijať v
desatinách sekundy. Okrem toho je povolený kontakt medzi
pretekármi.

-

Je to jeden z najvýbušnejších olympijských športov, 30sekundový šprint, kde dosiahnutie čo najväčšej sily pri prvom
otočení pedálu je hlavným cieľom. Čas medzi východiskovou
pozíciou a týmto prvým krokom je zvyčajne 3-4 sekundy.

-

Hoci kolá trvajú 30 sekúnd, je potrebná vysoká schopnosť
a rýchlosť regenerácie, a to z dôvodu, že na dosiahnutie finále
je potrebných niekoľko kôl (motos).

-

Psychológia je tiež rozhodujúca, pretože pretekári súťažia ´“na
lakte“ v 50-kilometrovej rýchlosti, s vysokým rizikom pádu a
zranení, takže sebavedomie a sebadôvera je základom pre
stopercentný výkon.

Výsledky na Olympijských hrách 2020 v Tokiu1 ukazujú dominanciu v
Holandska, Kolumbie a Veľkej Británie v medailovej bilancii , a to ako u
mužov, tak aj u žien. Holandsko (so 6), Francúzsko a USA (5) sú krajiny s
najvyšším počtom klasifikovaných športovcov.
Na Majstrovstvách Európy 2021, Francúzsko, Belgicko a Španielsko
získali medaily v ženskej kategórii a Francúzsko, Belgicko a Rusko boli
medailistami v mužskej kategórii. Juniorské a elitné kategórie viedlo
Francúzsko so šiestimi medailami, nasledované Švajčiarskom (3) a
Holandskom (2). V menších kategóriách (chlapci a dievčatá od 13 do 16
rokov) získalo Francúzsko 7 medailí, nasledované Holandskom so 4
medailami. Zatiaľ čo Francúzsko dominuje v chlapčenských kategóriách,
v kategórií dievčat sa Francúzsko delí o prvenstvo s Belgickom a
Lotyšskom.
1.2.

Európsky projekt BMX Training to win

Projekt BMX Training to Win je projekt spolufinancovaný programom
Erasmus+ Sport (Ref. 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP), ktorý sa
zameriava na podporu vzdelávania v športe a prostredníctvom športu s
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osobitným zameraním na rozvoj

zručností s dôrazom na vzdelávanie

trénerov s cieľom zlepšiť rozvoj a kvalitu športovej kariéry a bezpečnosť
mladých športovcov (väčšina trénerov BMX sú bývalí športovci bez
špecifického tréningu a BMX).
Projekt spoločne koordinujú športový klub BMX School Zaragoza
a vysokoškolská inštitúcia Fundación Universidad San Jorge, obaja zo
Španielska. Partnerskými krajinami sú:
-

Portugalsko: Federação Portuguesa de Ciclismo (Portugalská
cyklistická federácia).

-

Slovensko: Slovenský Zväz Cyklistiky (Slovak Cycling Federation).

-

Taliansko: CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione
dell'Educazione e lo Sviluppo (Medzinárodné centrum pre rozvoj a
podporu vzdelávania).

-

Malta: Malta Street Sports Association (Asociácia “street” športov
na Malte).

-

Lotyšsko: Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome
LSIIDP

(Asociácia

"Rada

riaditeľov

lotyšských

športových

vzdelávacích inštitúcií").
-

V Španielsku lokálnymi partnermi sú:
o Federación Española de
Ciclismo
(Španielska cyklistická federácia);
o

Federación Aragonesa de Ciclismo
(Aragónska cyklistická federácia);

o Zaragoza Deporte Municipal
(Mestská športová spoločnosť Zaragoza).
Špecifickými cieľmi projektu sú:
▪

Cieľ 1. Navrhnúť integrovaný BMX tréningový program pre trénerov
a školiteľov s doplnením o vedecké dôkazy a štúdie.

▪

Cieľ 2. Propagovať výhody BMX pre deti a mládež (po fyzickej,
psychickej a sociálnej stránke).

▪

Cieľ 3. Stimulovať duálnu kariéru športovcov BMX podporovať ich
profesionálny a vzdelávací rozvoj.

Dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov predpokladá vedeckú analýzu BMX
z rôznych perspektív, počnúc analýzou tréningových, ktoré komunita
BMX (športovci, tréneri, rodiny, manažéri a iné zainteresované strany)
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pozná v súvislosti s tréningom BMX a aké sú podľa ich názoru hlavné
aspekty, ktoré treba zlepšiť nielen v súvislosti s výkonnosťou, ale aj pre
integrálny rozvoj pretekárov. Výsledkom tejto analýzy bude komplexný
vzdelávací program (voľne prístupný bezplatný).
Pretekári BMX sa zvyčajne trénujú sami alebo ich trénujú iní/bývalí
športovci. V skutočnosti mnohé krajiny nemajú oficiálny špecifický
tréningový program alebo certifikát trénera BMX. Takže na vytvorenie
profesionálneho
prostredia je potrebné vzdelanie pre trénerov a
školiteľov. To by viedlo k vyššej kvalite tréningu mladých športovcov, k
starostlivosti o ich bezpečnosť pri tréningu, a k posilneniu priaznivých
účinkov ich športu.
Táto štúdia predstavuje výsledky prvého intelektuálneho výstupu
projektu: dotazníka potrieb v BMX (BMX Training Needs Questionnaire),
ktorý bude slúžiť ako základ alebo diagnostická analýza situácie BMX v
Európe, aby bolo možné čeliť výzvam identifikovaným v tomto projekte.
Dotazník bol štruktúrovaný v štyroch oblastiach: materiálne potreby,
potreby
znalostí,
potreby
športových
zariadení
a
nakoniec
environmentálne potreby.
1.3.

Návrh dotazníka: Metodika

Dotazník BMX Training Needs Questionnaire bol navrhnutý výskumným
tímom z Universidad San Jorge (Španielsko). Na obrázku 1
je
znázornený návrh dotazníka a súvisiace postupy11,12.

• Materiálne potreby.
• Potreby vedomostí.
• Potreby športových

zariadení.
• Potreby prostredia .

identifikácia
oblastí

Operacionalizácia
• Premenné.
• Otázky.

• Platnosť
• Spoľahlivosť

Konečný návrh
• Pilotné testovanie
• Preklad a

aplikácia.

Overenie
expermi

Obrázok 1. BMX Training to Win – návrh a tvorba dotazníka
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Dotazník bol overený validáciou odborníkmi (jeden člen za každého z
partnerov projektu a miestnych partnerov podľa postupu vyplnil rubriku, v
ktorej hodnotil relevantnosť a jedinečnosť každej položky, pričom doplnil
pripomienky, ktoré považoval za vhodné na zlepšenie nástroja).
Validačné hárky preskúmali výskumní pracovníci z Universidad San Jorge
(Španielsko), aby sa dospelo ku konečnej verzii.
Dotazník overovalo celkovo osem odborníkov zo šiestich krajín (tréneri,
športoví manažéri a bývalí pretekári). Odborníci pochádzali z:
▪

Španielsko: BMX School Zaragoza a Zaragoza Deporte Municipal
ZDM.

▪

Lotyšsko: Biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru
padome” LSIIDP.

▪

Taliansko: Ceipes - Centro Internazionale
dell'Educazione e lo Sviluppo.

▪

Slovakia: Slovenský Zväz Cyklistiky.

▪

Portugalsko : Federação Portuguesa de Ciclismo

▪

Malta: Malta Street Sport Association (MSSA).

per

la

Promozione

Online dotazník bol distribuovaný prostredníctvom webovej stránky
projektu, sociálnych sietí partnerov a mailingového zoznamu športových
klubov regionálnych a národných federácií. Cieľovou skupinou boli
športovci, tréneri, športoví manažéri, rodiny a priatelia športovcov
a všetci, ktorí sú spojení s BMX.
Údaje boli analyzované pomocou štatistických postupov a obsahovej
analýzy. Obrázok 2 odráža identifikované oblasti, ktoré sa neskôr
premietnu do premenných, a tie do otvorených a uzavretých otázok, na
ktoré sa má odpovedať okrem iného pomocou Likertových škál, odpovedí
s viacerými možnosťami výberu alebo rozsahu.
V dôsledku týchto akcií bolo získaných 415 odpovedí, zloženie získanej
vzorky bude uvedené v ďalšej časti.
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Materiálne potreby
Úsporné
Športové vybavenie
Potreby znalostí
Pravidlá
Mechanika bicyklov
Športový manažment a podnikanie
Prvá pomoc a prevencia zranení
Výživa
Športová psychológia
Vyučovanie a vzdelávanie sa
p

Potreby športových zariadení
Bezpečnosť
Dizajn trate
Služby a doplnkové služby
Potreby prostredia
Podpora rodiny
Rovesníci a priatelia
BMX a životný cyklus
Médiá a sponzorstvo

Obrázok 2. BMX Training Needs’ Questionnaire: oblasti dotazníka
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Opis vzorky (cieľovej skupiny)
Dve tretiny respondentov boli muži (obrázok 3).
2,4
29,9
67,7

Muži

Ženy

Iní

Obrázok 3. Rozdelenie respondetov podľa pohlavia (%).

Vo všetkých účastníckych krajinách odpovedali vo väčšej miere muži, hoci
rozdiel v percentuálnych bodoch je najvyšší na Malte a v Portugalsku
(96,8 % resp. 93,8%) a je najnižší na Slovensku (57,4%).
Podľa vekového rozpätia bola väčšina opýtaných vo veku od 26 do 45
rokov (46,3 %), pričom väčšina z nich bola v Španielsku (47,2 %), na
Slovensku (72,3 %), v Taliansku (61,5 %) a Portugalsku (50 %). V
Lotyšsku odpovedal najväčší počet mladých ľudí mladších ako 18 rokov
(33,6 %), zatiaľ čo na Malte tvorili najväčšiu skupiny ľudia vo veku od 18
do 25 rokov (38,7 %). Obrázok 4 znázorňuje rozdelenie podľa vekových
kategórií.

Vekové kategórie podľa krajín a celkovo
80

70
60
50

40
30
20

10
0

Menej ako 18

18-25

26-45

46-64

More than 64

TOTAL

Španielsko

Lotyšsko

Slovensko

Taliansko

Portugalsko

Malta

Iní

Obrázok 4. Rozdelenie respondentov podľa veku (celkovo a podľa krajín)
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Vo všeobecnosti najviac odpovedali športovci a ich rodiny (38,8% a 36,6%),
zatiaľ čo tréneri predstavujú len 8,7% tých, ktorí odpovedali, športoví manažéri
6,5%, fanúšikovia, priaznivci alebo priatelia 5,8% a zvyšok bol 3,4% (obrázok
5). V Lotyšsku a na Malte odpovedali väčšinou športovci, zatiaľ čo v Španielsku
a na Slovensku najčastejšie odpovedali rodinní príslušníci. V Taliansku a
Portugalsku prišlo veľa odpovedí od trénerov.

3,4

Iní

5,8

Fanúšik/Podporovateľ

38,8

Rodina

6,5

Manažér

8,7

Tréner

36,6

Pretekár
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Percentuálne zastúpenie

Obrázok 5. Rozdelenie podľa pozície (roly).

Pokiaľ ide o skupinovú príslušnosť, väčšinu tvorili športové kluby (59,8
%), nasledovali športové zväzy (11,3 %), športové federácie (5,1 %) a v
menšej miere miestna alebo regionálna samospráva (1,4 %). Podľa
krajín patria respondenti prieskumu najmä k športovým združeniam (v
Taliansku a na Malte) alebo k športovým klubom (v Španielsku,
Lotyšsku, na Slovensku a v Portugalsku). Portugalsko a Taliansko sú
krajiny, kde sú federácie zastúpené vo väčšej miere a Lotyšsko je krajina
s najväčším počtom vládnych respondentov. Rozdelenie odpovedí podľa
krajín je znázornené na obrázku 6.
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Obrázok 6. Rozdelenie podľa krajín

2. MATERIÁLNE POTREBY
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2.

MATERIÁLNE POTREBY

V športe BMX Racing je špecifický materiál, ktorý musí byť použitý v
pretekoch (ak nie je v správnom resp. nie je v dobrom stave, pretekár sa
nesmie postaviť na štartovú čiaru). Ostatné materiály, bez toho aby boli
povinné, sú odporúčané. Takže okrem bicykla musia nosiť súťažný dres,
pretekárske nohavice alebo šortky s ochranou kolien a holennej kosti,
celotvárovú (integrálnu) prilbu s priezorom a rukavicami. Okrem toho
mnohí používajú ochranu tela (náprsný chránič), krku, špeciálnu obuv.
K nákladom na bicykel sa pridávajú aj aj náklady na modernizáciu, ktorá
je potrebná na dosiahnutie konkurencieschopnosti, pravidelná výmena
náhradných dielov atď., takže tento šport nie je vhodným pre každého. V
tomto zmysle a podľa Bourdieuho teórií14 by náklady na daný šport boli
prekážkou vstupu a sociálnym diferenciátorom, pričom záľuba
v rizikových a kontaktných športoch je prvkom sociálnej diferenciácie15, 16.

Podľa údajov Eurostat Sport Statistics13 sa priemerné spotrebné výdavky
domácností na športové tovary a služby v Európe pohybujú vo výške niečo
viac ako 9 000 EUR v Bulharsku a Rumunsku a viac ako 40 000 EUR na
Cypre a v Luxembursku. Výdavky na športové vybavenie sa vo
všeobecnosti pohybujú od 176 € priemeru vo Fínsku po 0,9 € v Bulharsku.
Švédsko (637 €), Fínsko (609 €) a Spojené kráľovstvo (539 €) sú
v kontraste vo výdavkoch na športové tovary a služby s krajinami pod 20
€/rok. V rekreačných športových službách sú krajinami, ktorých rodiny
míňajú menej, Rumunsko, Bulharsko, Severné Macedónsko a Čierna
Hora. Naopak, Írsko, Cyprus, Luxembursko, Spojené kráľovstvo alebo
Rakúsko sú tie, kde rodiny investujú viac do športových a rekreačných
služieb.
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Krajiny, ktoré sa zúčasťňujú na tomto projekte, by sa mohli považovať za
priemerné v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. Tabuľka 1
odráža jednotlivé druhy výdavkov pre krajiny zapojené do projektu.

Tabuľka 1. Výdavky domácností na športové tovary a služby (zdroj:
Eurostat Sport Statistics Database).

KRAJINA

CELKOVÉ
VÝDAVKY

Španielsko
Taliansko
Malta
Portugalsko
Slovensko
Lotyšsko

30884
28393
26590
23357
15041
11381

ŠPORT A
SLUŽBY
261.6
205.3
210.1
104.0
103.1
69.8

ÚDRŽBA A
OPRAVY
1.1
0.0
20.3
0.6
0.0
0.0

REKREAČNÝ
ŠPORT
191.4
133.3
87.7
95.1
53.0
56.0

Na otázku, či považujú šport BMX za cenovo dostupný alebo drahý šport,
účastníci tejto štúdie považovali náklady na tento šport za stredne vysoké
(obrázok 7); tí, ktorí ho považujú za lacný alebo veľmi lacný, tvoria 13,5%,
zatiaľ čo tí, ktorí ho považujú za drahý alebo veľmi drahý, tvoria 44,8%.
Takmer polovica (46,7 %) si myslí, že bežné vybavenie BMX pre
začiatočníkov stojí menej ako 1 000 €, 35,9 % medzi 1 000 € a 2 000 €,
11,8 % medzi 2 000 € a 3 000 € a napokon len 5,5 % viac ako 3 000 €.
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Pre začiatočníkov, BMX je šport...
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Obrázok 7. Vnímanie nákladov BMX

Viac ako polovica respondentov (57,3%) si myslí, že pretekári menia
bicykel každé 2 roky, zatiaľ čo 22,4% verí, že je to každoročne. 16,1% si
myslí , že bicykel sa mení každé tri roky a len 4,1% by potrebovalo nový
bicykel každé štyri alebo viac rokov.
Bez ohľadu na individuálne vybavenie sú náklady na sezónu BMX
(tréning, cestovanie, zariadenia, registračné poplatky atď.) znázornené na
obrázku 8. Najčastejšie volenou odpoveďou je tá, ktorá stanovuje ročné
výdavky na viac ako 2 000 EUR (28,9 % odpovedí).
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Obrázok 8. Odhadované náklady na sezónu BMX v eurách

Pre opýtaných je potrebným materiálom na začatie v BMX samozrejme
bicykel (96 %), po ktorom nasledujú rukavice (81,6 %), chrániče kolien (73
%), náprsný chránič (46 %) a ochrana krku (18,5 %).

3. POTREBY ZNALOSTÍ
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Výkonnostné charakteristiky viacerých cyklistických športov sa skúmajú
po celé desaťročia. Vedecké dôkazy však naznačujú, že o výkonnostných
charakteristikách v BMX cyklistike17 sa vie len málo. V štúdii, ktorú
uskutočnili Rylands a Roberts v roku 2019, autori naznačili, že za
posledných 17 rokov bol vykonaný obmedzený počet štúdií. V súčasnosti
sa vedecký výskum týkajúci sa BMX zameriava na poznatky o
výkonnostných faktoroch18,19, fyziologických požiadavkách počas
pretekov18,20-22 a zraneniach spojených s BMX 23-25.
Na základe výskumu vykonaného v simuláciách pretekov, v laboratóriu
alebo na trati, boli získané niektoré relevantné zistenia pre trénerov
BMX. V bikrosových pretekoch (BMX) sú štart a úvodných 40 m
najdôležitejšími fázami26. Chronometrický výkon na počiatočnej rovinke
koreluje s maximálnym mechanickým výkonom počas krátkych all-out
šprintov na cyklistickom ergometri27. Je tiež známe, že maximálna
svalová sila je určujúcim faktorom výkonnosti počas krátkych all-out
šprintov28. Pravidelný silový tréning dolných končatín by mohol byť
prospešný pre rozvoj sily v krátkom čase. Schopnosť vyvinúť maximálny
výkon v krátkom časovom období je rozhodujúca na začiatku pretekov.
Nielen schopnosť generovať špičkový výkon počas krátkeho šprintu
alebo vysoká aeróbna kondícia (VO2max) je dôležitá vo výkone v
testoch BMX, ale existujú aj ďalšie faktory súvisiace s technickými
aspektmi, ktoré ovplyvňujú celkový výkon20,29,30. Zdá sa, že technika
"pumpovania", ktorú používajú viacerí jazdci BMX, významne prispieva
k produkcii rýchlosti, ak ju porovnáme s pretekmi s technikou
"nonpumping"31. Ak vezmeme do úvahy ďalšie aspekty, ako je štartová
pozícia
na
pretekoch,
"back
set
pozícia"
s
najväčšou
pravdepodobnosťou povedie k rýchlejšiemu štartu na rampe, pretože
umožňuje telu čo najefektívnejšie vykonať druhú fázu32 prenosu váhy
na kľuky. Niektoré aspekty, ako napríklad pozícia na štarte, sa stále
skúmajú33. .
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Predchádzajúce štúdie sa zameriavajú na veľmi špecifické aspekty, ktoré
sa týkajú technických, kondičných, fyziologických, antropometrických
aspektov... Ale, aké vedomosti by mal mať tréner BMX na zabezpečenie
kvalitného tréningu?
V súlade s cieľom projektu BMX Training to Win sa nasledujúca časť
zameriava na posúdenie vnímania vedomostí, ktoré musí mať tréner, aby
mohol správne rozvíjať športovú kariéru svojich športovcov. Tabuľka 2
ponúka všeobecný prehľad.
Tabuľka 2. Požiadavky na vedomosti trénera BMX.
Znalosť

Irelevantný

F

Málo
relevantný

Veľmi
relevantné

F

%

F

%

%

2.9

33

8.0

125

30.1

216

52

29

7.0

17

4.1

21

5.1

129

31.1

224

54.0

24

5,8

Teória
tréningu

25

6.0

20

4.8

96

23.1

230

55.4

44

10.6

Technika

10

2.4

9

2.2

31

7.5

331

79.8

34

8.2

Biomechanika 29

7.0

32

7.7

130

31.3

165

39.8

59

14.2

Taktika

9

2.2

9

2.2

41

9.9

328

79.0

28

6.7

Mechanika

18

4.3

41

9.9

160

38.6

179

43.1

17

4.1

Prvá pomoc

11

2.7

15

3.6

139

33.5

229

55.2

21

5.1

Výživa

12

2.9

23

5.5

171

41.2

193

46.5

16

3.9

Psychológia

27

6.5

21

5.1

129

31.1

220

53.0

18

4.3

Manažment

58

14.0

66

15.9

153

36.9

123

29.6

15

3.6

Metodológia

34

8.2

33

8.0

91

21.9

231

55.7

21

5.1

Pravidlá

13

3.1

12

2.9

88

21.2

277

66.7

25

6.0

12

Anatómia

F

%

Žiadna
odpoveď

F

Fyziológia

%

Relevantný

Najviac neznáme alebo najmenej hodnotené oblasti respondentmi boli
biomechanika a teória odbornej prípravy. Oblasti, v ktorých by podľa
respondentov mali byť tréneri viac vzdelaní, pretože sú najpotrebnejšie,
sú technika BMX (79,8% považuje za veľmi relevantnú) a taktika (79%),
po ktorej v menšej miere nasledujú znalosti pravidiel (66,7 %). Športový
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manažment je oblasť, ktorá sa považuje za najmenej relevantnú (29,9%
ju považuje za málo relevantnú alebo irelevantné). Podľa relevantnosti
získali jednotlivé typy vedomostí (relevantné a vysoko relevantné
kategórie) nasledujúce zhodnotenie (obrázok 9).
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Obrázok 9: Relevantnosť znalostí

Podľa kategórie sú tréneri tí, ktorí najviac oceňujú relevantnosť získavania
vedomostí vo všetkých oblastiach, od 47,2%, ktorí považujú za veľmi
dôležité mať vedomosť o manažérskom riadení, až po 91,7%
preferujúcich taktiku. Medzi nimi si 86,1% myslí, že technika a
výkonnostný tréning sú pre nich veľmi dôležité, ako aj znalosť pravidiel.
Športovci vysoko hodnotia vedomostí o technike (82,9%) a taktike
(82,2%) zo strany trénerov.
Rodiny spolu s fanúšikmi najmenej oceňujú vedomosti od trénerov, ktorí
majú určité vedomosti o teórií tréningu (62,7%), prvej pomoci (68,3%),
športovej psychológie (51,6%) a metodológie pedagogiky (56,5%).
Pri porovnaní všeobecných výsledkov s výsledkami troch krajín, ktoré
poskytli najviac odpovedí, sme zistili, že v Španielsku vyniká metodika a
teória vzdelávania. U tých, ktorí odpovedali z Lotyšska a Slovenska, sa do
popredia dostáva technika a taktika (obrázok 10).
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Obrázok 10. Porovnanie požadovaných vedomostí vo všeobecnej vzorke a v
Španielsku, Lotyšsku a Slovensku.

4. POTREBY ŠPORTOVÝCH
ZARIADENÍ
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Konštrukcia a údržba BMX dráhy je kľúčovým faktorom pre tréning v
správnych podmienkach, a tým aj pre zlepšenie výkonnosti, ale aj pre
bezpečnosť samotných športovcov a divákov. Športové zariadenie môže
ale nemusí pre pretekárov a ich sprievod ponúkať rad služieb, ktoré
podstatne zvýšia ich spokojnosť.
Medzinárodná cyklistická únia (UCI) vydala v roku 2017 príručku BMX
Track Guide43 s cieľom podporiť rozvoj BMX Racing. Stanovuje, že
okrem veľkých tratí určených pre medzinárodné súťaže je jediný spôsob,
ako rozvíjať BMX v jednotlivých krajinách, masová podpora športu s
vytvorením klubov a okruhov, kde sa dá trénovať. Týmto spôsobom by sa
vytvoril väčší počet účastníkov, ktorí okrem propagácie BMX ako športu
pre všetkých, budú "tlačiť" na zlepšenie výsledkov.
Preto by sa v prvej fáze mali vytvoriť tratí pre začiatočníkov a s rastúcou
úrovňou regiónu vytvoriť lepšie okruhy, ktoré budú pre týchto športovcov
výzvou a pripravia ich na veľké súťaže.
Táto príručka stanovuje štyri základné fázy výstavby dráhy: výber
miesta, kde bude postavená, projekt, príprava pozemku a nakoniec
výstavba. Zdôrazňuje aj služby na organizovanie pretekov: parkovanie,
kancelária, sklad, prvá pomoc, voda, toalety a ďalšie priestory pre
rôznych používateľov.
Ako je uvedené v príručke (str. 8), okruh pre začiatočníkov by mal brať do
úvahy:
▪

Konštrukcia trate má štandardné rozloženie 3 zákrut (čo
znamená, že pretekári sa otáčajú o 180 stupňov v každej
zákrute).

▪

Má štartovaciu rampu vysokú 3,5 metra s minimálnou
vzdialenosťou 12 metrov. Zahŕňa prístupové schody a
bezpečnostné zábradlie pozdĺž štartovacej rampy.

▪

Obsahuje montážne body pre štartovaciu bránu.

▪

Štartovacia rampa a trať sú tvorené z utlačenej zeminy.

▪

Štartovací kopec a zákruty môžu mať voliteľne povrch z betónu
alebo asfaltu s vysokou priľnavosťou.
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▪

Trať je vybudovaná s medzivrstvou z 0/31,5 nevápenatých
materiálov a vrchnou vrstvou z 0/4 vápenca, aby sa zabránilo
erózii počas silných dažďov.

▪

V návrhu sú zahrnuté odvodňovacie kanály na odvádzanie
stojatej vody z oblasti okolo trate.

▪

Celková dĺžka trate je 370 metrov.

▪

Bezpečnostné zóny široké 2 metre sú zahrnuté okolo okraja
trate.

Supercross BMX trate, ktoré sú dostupné len pre pár privilegovaných, sú
športovým zariadením pre skúsených športovcov s osem metrov vysokou
štartovacou rampou, štartovou bránou a dlhšou plochou (približne 130 x
80 m). Aby sa zvýšila náročnosť prekážok, sú pre cyklistov náročnejšie a
zvyčajne obsahujú profesionálnu časť s náročnejšími skokmi.
Austrálska štúdia o zraneniach súvisiacich so športom a aktívnym
oddychom, ktorá sa uskutočnila v roku 201844, ukázala, že BMX je tretím
športom s väčším počtom úrazov súvisiacich so športom na účastníka,
hneď po austrálskom futbale a motoristickom športe. Pravdepodobnosť
hospitalizácie u športovcov vo veku 15 rokov a starších bola vyššia u tých,
ktorí utrpeli zranenia z motošportu, jazdy na koni alebo BMX.
Riziko, ktoré športovec podstupuje, závisí od jeho osobnostných
charakteristík, schopností a zručností, ako aj od športového zariadenia a
jeho stavu, ako aj od riadenia rizík. V tejto časti sú uvedené výsledky
prieskumu otázok týkajúcich sa športových zariadení a vnímania rizika
spojeného s BMX.
Zatiaľ, čo 30,6% trénerov plne súhlasí s tým, že BMX je bezpečný šport, iba
12,5% fanúšikov, 9,3% členov rodiny a 9,2% športovocv má rovnaký názor.
Športoví manažéri a športovci sú v skutočnosti tí, ktorí s týmto tvrdením
najviac nesúhlasia .
Riadenie rizík sa javí ako jeden z kľúčových faktorov výkonnosti, keďže
90,4% s týmto tvrdením súhlasí alebo rozhodne súhlasí (obrázok 11).
Pokiaľ ide o vnímanie BMX ako rizikového športu, 58,1% súhlasí a 18,1%
úplne súhlasí. Pri otázke, či je BMX bezpečný šport, je názor oveľa viac
rozdelený (50,6% za, 46% proti).
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Obrázok 11. BMX ako bezpečný/rizikový šport

Zatiaľ, čo 30% trénerov si myslí, že BMX je bezpečný šport, iba 10%
športovcov, ich rodín a fanúšikov si myslí to isté. Ak pripočítame tých, ktorí
súhlasia alebo úplne súhlasia, získavame vnímanie bezpečnosti športu
BMX (obrázok 12).
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Obrázok 12. BMX je bezpečný šport (vnímanie podľa postavenia).
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Keď sa však pýtame, či je BMX rizikovým športom, s týmto označením vo
väčšej miere plne súhlasia športoví manažéri (33,3%), za ktorými nasledujú
rodinní príslušníci (19,3%), Vo zvyšných kategóriách (športovci, tréneri,
fanúšikovia) súhlasí len 15 až 16% opýtaných. Zoskupením tých, ktorí
úplne súhlasia s tými, ktorí súhlasia s tým, že BMX považujú za rizikový
šport, percento dosahuje takmer 75%.
Pokiaľ ide o význam riadenia rizík pre zlepšenie výkonnosti, najväčšiu
podporu majú kategórie trénerov a športovcov (obrázok 13).

Riadenie rizika za účelom zvýšenia výkonnosti v BMX
100%

95%

90%

85%

80%

75%
Športovci

Tréneri
Súhlasí

Manažéri
Nesúhlasí

Rodina

Fanúšikovia

Ostatní

Žiadna odpoveď

Obrázok 13. Vnímanie riadenia rizík za účelom zvýšenia výkonnosti.

Podľa účastníckych krajín je Španielsko tou krajinou, ktorá vníma BMX vo
väčšej miere ako bezpečný šport, ale zároveň ho vo väčšej miere
kvalifikuje ako rizikový šport a považuje jeho riadenie za základný
predpoklad pre zlepšenie športového výkonu; inými slovami, je to krajina,
kde sa BMX vo väčšej miere vníma ako kontrolovateľný rizikový šport
(Tabuľka 3).
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Tabuľka 3. Vnímanie rizika (na základe celkového súhlasu s tvrdeniami).
Tvrdenie (% úplne súhlasí)
BMX je bezpečný šport

Všeobecné

Španielsko

Lotyšsko

Slovensko

11.1

21.1

15.9

3.2

BMX je rizikový šport

18.1

30.1

14.0

10.6

Riadenie rizika je nevyhnutné
výkon v BMX.

43.9

55.3

46.7

33.0

Pri otázke o prvkoch, ktoré robia trať bezpečnou, sa najviac zdôrazňuje
usporiadanie zákrut, šírka a prvý plynulý skok (obrázok 14).
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Obrázok 14. Prvky, ktoré robia trať bezpečnou
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Pokiaľ ide o to, čo môže tréner urobiť, aby bol tréning bezpečný, resp.
bezpečnejší, účastníci prieskumu uprednostňujú požiadavku, aby športovci
nosili ochranné prostriedky a poznali trať pred tréningom, ako aj
označenie poškodených alebo nebezpečných miest na trati (obrázok 15).
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Faktory bezpečnosti tréningu

Obrázok 15. Veci, ktoré môže tréner urobiť pre bezpečný tréning

Názory na to, na základe čoho sa trať považuje za kvalitnú, sa veľmi líšia,
ale najlepšie hodnotené prvky sú amplitúda (F=69), dizajn alebo
usporiadanie trate (F=55), dobrý stav povrchu trate (F=47), dobrá údržba
(F=45), bezpečnostné opatrenia na trati (F=44), hladké a dlhé skoky
(F=40), dobre navrhnuté zákruty (F=29), plynulosť (F=28) a dobrá brána
/štart (F=22).

5. POTREBY PROSTREDIA
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Športový úspech závisí od
genetika45,

rôznych a rozmanitých faktorov, ako sú

intenzívna venovanie sa činnosti (pravidlo 10 rokov alebo

10 000 hodín)46, existencia zdrojov a prostriedkov, ktoré má k dispozícii
športovec, vyškolení tréneri, štruktúrovaná verejná a súkromná podpora,
a iné.
Prostredie športovcov a podpora, ktorú majú od ľudí, ktorí sa podieľajú na
ich rozvoji, sa v literatúre ukázali ako kľúčový faktor zlepšenia výkonnosti
a integrálneho rozvoja. Zvlášť sa vyzdvihuje trojuholník tvorený
športovcom, trénerom a rodičmi. Mimo tohto trojuholníka nachádzame aj
relevantnú úlohu rovesníkov (kolegov a priateľov), ako aj médií
v športovej angažovanosti mladých ľudí.
Podpora zo strany rodičov v športe nie je potrebná len v detstve; v tejto
štúdii sa "podpora" chápe ako súbor činností zameraných na uľahčenie
ekonomických, logistických a emocionálnych zdrojov pre športovcov napríklad pri ich sprevádzaní na tréningy a preteky, získavaní
potrebného materiálu, platení poplatkov, služieb alebo registrácii, ale
aj

pri

poskytovaní

základnej

podpory

z zmysle

motivácie,

prekonávania ťažkých chvíľ a sprevádzania a uľahčenia radosti a
spokojnosti detí.47,48
Táto potrebná podpora v detstve sa zmierňuje, keď športovci dospievajú
a stávajú sa samostatnejšími, avšak rôzne štúdie ukázali, že aktívna
podpora zo strany rodiny počas dospievania je nielen nevyhnutná na
zlepšenie výkonnosti v tejto fáze, ale má tiež vplyv na dodržiavanie
športovej činnosti v dospelosti, teda z dlhodobého hľadiska49.
Táto podpora však nie je vždy pozitívna, čoraz častejšie vyvoláva
nadmerný tlak v dôsledku očakávaní rodičov alebo neznalosti
tréningových procesov. Niekedy musia tréneri riešit nevhodné správanie
rodičov a príbuzných voči vlastným deťom, iným športovcom, rozhodcom
alebo divákom50-52.
Odpovede športovcov na otázky prieskumu týkajúce sa podpory, ktorú
vnímajú od svojho najbližšieho okolia, sú zobrazené nižšie.
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Tabuľka 4 kvantifikuje, do akej miery účastníci považujú rodinu za veľmi
dôležitú podporu športovcov (59,5%). Nedostatok počiatočná podpora zo
strany rodičov pre BMX (pri výbere BMX ako športu) vystupuje do
popredia, ale nie v príliš vysokom percente (11,8%).

Tabuľka 4. Vnímaná podpora.
Rozhodne
nesúhlasím

Nesúhlasím

Súhlasím

Úplne
súhlasím

Žiadna
odpoveď

Rodina je dôležitou
oporou pre
športovcov

0,5

2,4

36,9

59,5

0,7

Rodičia podporujú
svoje detí pri
výbere BMX ako
športu

1,2

10,6

54,7

30,8

2,7

Rodičia zvyčajne
považujú BMX za
rizikový

1,7

8,4

61,2

25,5

3,1

Rodinní príslušníci
sú zvyčajne milí a
slušní, keď
povzbudzujú svoje
deti ka pretekoch.

1,0

6,7

58,3

28,4

5,5

Tréneri majú
tendenciu dobre
komunikovať s
rodinami

0,7

5,8

60,2

28,0

5,3

Vzťah medzi
športovcami,
trénermi a rodinami
je zvyčajne plynulý a
pozitívny.
Priatelia a kolegovia
sú dôležití pre
dodržiavanie
športove činnosti.

1,2

6,0

42,2

47,2

3,4

0,2

2,4

37,9

57,3

2,2
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Rodičovskej podpore pripisujú väčší význam tréneri a príbuzní (75% úplne
súhlasí) ako samotní športovci (39,5%).
40% opýtaných príbuzných sú tí, ktorí sa vo väčšej miere domnievajú, že
rodičia podporujú svoje deti pri výbere BMX ako športu, zatiaľ čo 21,7%
športovcov si myslí to isté, čo naznačuje určitý rozdiel. v názoroch medzi
športovcami
a príbuznými,
pokiaľ
ide
o podporu,
ktorú
dostávajú/poskytujú pri výbere BMX ako športu.
Vnímanie športového správania a slušného správania je pomerne
pozitívne; rodinní príslušníci a tréneri, ktorých je 40%, vo väčšej miere
podporujú názor, že rodičia sú zvyčajne milí a slušní, keď povzbudzujú
svoje deti v pretekoch. Vyniká, že takto zmýšľa iba 15% športovcov, hoci
po pridaní kategórie "súhlasím" a "úplne súhlasím", výsledky sú
nasledovné (obrázok 16):

Dobré správanie rodičov pri povzbudzovaní
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Pretekári/Jazdci

Tréneri
Súhlasím

Manažéri
Nesúhlasím

Rodiny

Fanúšikovia

Ostatní

Žiadna odpoveď

Obrázok 16. Správanie rodičov pri povzbudzovaní

Úroveň podpory vety o tom, či je komunikácia medzi trénermi a rodinami
vhodná, je nižšia, približne 40% medzi trénermi a rodinnými príslušníkmi
a približne 20% medzi pretekármi a športovými manažérmi. Keď sa do tejto
rovnice pridajú športovci (vzťah medzi športovcami, trénermi a rodinnými
príslušníkmi je zvyčajne pozitívny), podpora sa zvyšuje (obrázok 17).
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Rozdiel medzi pozitívnymi vzťahmi tréner - rodina a
športovec - tréner - rodina
40
33,4

35
30

29,2

28,9

25

21,4

20
15
10,5
10
5

2,7

0
Športovec

Tréner

Manažér

Rodina

Fanúšik

Iný

Obrázok 17. Vzťahy a komunikácia tréner-športovec-rodina

Pokiaľ ide o vplyv rovesníkov (priateľov a kolegov) na pokračovanie v
športe (adherencia), približne 65% trénerov, manažérov a rodinných
príslušníkov úplne súhlasí. Medzi športovcami tento názor klesá na 52,6%
a medzi fanúšikmi na 33%.
Podľa účastníckej krajiny je v Španielsku podpora rodiny viac oceňovaná
(82,1% úplne súhlasí) a vo všeobecnosti pozitívnejšie hodnotia vzájomné
vzťahy. V Lotyšsku je vnímanie správania rodičov pri komunikácii s
trénermi a pri povzbudzovaní svojich detí je oveľa nižšie (len približne 11%
s tvrdením úplne súhlasí). Obrázok 18 je zobrazuje porovnanie medzi
všeobecného vnímania (úplne súhlasím) a troch krajín s viacerými
odpoveďami, ktoré umožňujú analýzu.
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Priatelia a kolegovia zohrávajú dôležitú úlohu v
kontinuite v športe.

Vzťah medzi športovcami, trénermi a rodinami je
zvyčajne plynulý a pozitívny.

Tréneri majú tendenciu dobre komunikovať s
rodinami.

Členovia rodiny sú zvyčajne priateľskí a slušní, keď
povzbudzujú svoje deti na pretekoch.

Rodičia športovcov často podporujú svoje deti pri
výbere športu BMX.

Rodina je pre športovca veľmi dôležitou oporou

0
Slovensko

Lotyšsko

10

20

Španielsko

30

40

50

60

70

80

Všeobecne

Obrázok 18. Porovnanie vnímanej podpory v jednotlivých krajinách.
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Tabuľka 5 opisuje vnímanie sociálnej podpory, čo vedie k strednému
súhlasu s tvrdeniami. Najvyššiu prioritu má mediálna moc, ktorá uľahčuje
získavanie sponzorov a štipendií a zvyšuje počet športovcov v BMX.
Úloha projektu zviditeľniť klub alebo mesto nie je veľmi významne
hodnotená.
Tabuľka 5. Sociálna podpora a viditeľnosť.
Rozhodne Nesúhlasi Súhlasí
ť
nesúhlasí

Úplne
súhlasí

Žiadna
odpoveď

V BMX je potrebná podpora
médií na získanie štipendií a
sponzorstva.

0,7

5,8

47,2

43,6

2,7

V BMX je potrebné objaviť sa v
médiách , aby sa zvýšil počet
športovcov v BMX

0,2

4,3

51,8

42,2

1,4

Sociálne siete sú hlavným
kanálom, cez ktorí sa mladí
ľudia dozvedajú o BMX

1,4

8,7

44,1

42,9

2,9

Tento projekt poskytuje
zviditeľnenie a podporu
môjmu športu

1,4

3,1

42,7

41,7

11,1

Tento projekt zviditeľňuje
môj klub

1,9

8,2

39,0

36,4

14,5

Tento projekt zviditeľňuje
moje mesto (budovanie
značky)

1,9

9,4

40,5

32,3

15,9

Vnímaná podpora v jednotlivých účastníckych krajinách a jej porovnanie s
celkovou vzorkou (všeobecnou) sú znázornené na obrázku 19.
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Obrázok 19. Vnímanie sociálnej podpory podľa krajiny respondenta.

6. ZÁVERY

6. ZÁVERY
1. – Šport BMX je atraktívny najmä pre deti a mladých ľudí, pretože
kombinuje vykonávanie série trikov a zručností, techniku, stratégiu a
rýchlosť. Jeho komplexnosť umožňuje pri častom tréningu relatívne
rýchle zlepšenie, čo je pre začiatočníkov motivačným faktorom. Cieľom
projektu BMX training to Win (financovaného z programu Európskej
komisie Erasmus+ s ref. číslom 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP)
je analyzovať túto modalitu z multidisciplinárneho hľadiska s cieľom
navrhnúť špecifickú odbornú prípravu, ktorá uľahčí trénerom a
športovým manažérom využiť všetok športový, vzdelávací a hodnotový
potenciál, ktorý tento šport môže ponúknuť svojim účastníkom.
2.- Vzhľadom na športové výsledky v sezónach 2020 a 2021 krajiny
zapojené do tohto projektu nenachádzajú na svetovej ani európskej
špičke, hoci Španielsko vyniká v ženskej kategórii a Lotyšsko u dievčat
vo veku 13-16 rokov. Portugalsko výrazne zlepšilo svoju úroveň, najmä
po otvorení olympijskej dráhy v Anadii v roku 2019. Taliansko, bez
toho, aby vyniklo v získavaní medailí, má vysokú úroveň, s finalistami
vo všetkých hlavných súťažiach, zatiaľ čo Slovensko sa dokáže
klasifikovať do finále v kategóriách 15-16 roční a u juniorov. Malta je
krajina, ktorá zaostáva medzi partnermi v konzorciu, pretože aktuálne
len rozvíja podporu BMX pretekov (majú väčší počet športovcov
v odvetví freestyle). Projekt bude slúžiť ako stimul pre rozvoj tohto
športu na ostrove.
3. – Prieskum pomocou dotazníka má niekoľko výhod (jednoduchosť,
nízke náklady a schopnosť osloviť väčší počet respondentov), ale jeho
nevýhodu je, že pri meraní vnímania je subjektívny a hoci je cenný,
musí byť doplnený o iné typy údajov. Táto štúdia bola uskutočnená
prostredníctvom online prieskumu zameraného na komunitu BMX, t.j.
na športovcov, trénerov, rodinných príslušníkov, zamestnancov klubov
a federácií. Aj keď počet odpovedí nebol príliš vysoký (ideálne by bolo
dosiahnuť aspoň 100 odpovedí za každú zúčastnenú krajinu), konečná
vzorka je dostatočná na to, aby bolo možné túto diagnostickú štúdiu
považovať za štúdiu s určitou reprezentatívnosťou komunity BMX. V
tomto prípade sa zdá byť veľmi užitočným nástrojom na poznanie
názoru a vnímania komunity BMX na rôzne témy, a tak byť schopný
lepšie definovať typ testu, ktorý sa má použiť v druhej fáze tohto
projektu.
4. – Ľudia, ktorí odpovedali na prieskum, boli väčšinou športovci a ich

príbuzní, čo vysvetľuje väčšie zastúpenie mužov (ako u športovcov,
tak aj u trénerov BMX, ženy sú v menšine) a najčastejšie vekové
skupiny. Treba však tiež poznamenať, že tak v kategórii športovcov
a predovšetkým v kategórii trénerov a manažérov, je BMX šport,
ktorému sa venujú prevažne muži, a táto rodová nerovnosť je
dôležitým aspektom, ktorým sa treba v tomto projekte zaoberať.
5. – Ak vezmeme do úvahy priemerné výdavky európskych rodín na
športové vybavenie, BMX ako šport je nadpriemerne nákladný (len na
vybavenie), aj keď by sa samozrejme mala zohľadniť úroveň
športovca,

pretože

náklady

nie

sú

rovnaké

u začiatočníka

a profesionála resp. pri rekreačnom a súťažnom športe. Respondenti
tejto štúdie BMX považuje za stredne nákladný šport v porovnaní s
inými športmi, pretože si vyžaduje počiatočnú investíciu, minimálne do
bicykla, prilby, rukavíc a chráničov. Tento materiál je možné zakúpiť za
menej ako 1000 EUR, ale vyvíja sa smerom k vyšším nákladom, keď
sa chcete zlepšiť. K tomu sa pridáva v prípade pretekov pridávajú
tréningy, cestovania, opráv a údržba a ďalšie náklady, ktoré
predstavujú približne 2 000 EUR za sezónu.
6. – Zatiaľ, čo v iných športoch je ľahké nájsť vedecké články, ktoré
analyzujú danú disciplínu z rôznych uhlov pohľadu (športové vedy,
medicína, spoločenské vedy, psychológia atď.), faktom je, že doteraz
sa týmto športom zaoberalo len veľmi málo vedcov, čo znamená, že
na jednej strane v mnohých prípadoch neexistujú žiadne záznamy
o tom, prečo sa športovci zlepšili alebo nie, a na druhej strane tréneri
musia v mnohých prípadoch tápať, keď uplatňujú empirické metódy
alebo reprodukujú spôsob tréningu svojich predchodcov, než aby
vychádzali z overených faktov. Potreba vedomostí je najväčšia na
strane trénerov, po nich nasledujú športovci. Rodinní príslušníci a
fanúšikovia alebo priatelia sú tí, ktorí si vyzdvihujú potrebu vedomostí.
Tréningové opatrenia na rôznych úrovniach by mali pôsobiť v týchto
troch skupinách: tréneri, športovci a rodinní príslušníci, pretože sú
základnou súčasťou rozvoja športovcov.
7. – Najrelevantnejšie oblasti vedomostí, ktoré by mal tréner BMX
ovládať podľa názoru respondentov, sú prvá pomoc, výživa, technika,
taktika a pravidlá. Líši sa to však podľa krajiny a role osoby
respondenta.
8. – Keďže ide o rizikový šport, pre bezpečnosť tréningu je nevyhnutná
koncepcia a dohľad pri tréningu. V súlade s predchádzajúcimi
tvrdeniami a čiastočne vďaka tomu, že tréneri tým, že si viac cenia

vedomosti, sú viac vyškolení a majú väčšie vnímanie kontroly, sú to
práve oni, ktorí považujú BMX za bezpečný šport vo väčšej miere.
Naopak, rodinní príslušníci majú nízke vnímanie bezpečnosti.
Výsledok je pozoruhodný medzi športovcami, ktorí odpovedali (iba 9%
považuje svoj šport za bezpečný) a vyžaduje si ďalšie preskúmanie,
aby sme poznali aspekty vnímania a riadenia rizík ako základných
prvkov nielen pre zlepšenie výkonnosti, ale aj pre radosť zo športu a
zachovania ich zdravia.
9. – Preferovanými prvkami na vnímanie trate ako bezpečnú, sú
zákruty, šírka, plynulé prvé skoky a v menšej miere vzdialenosť medzi
skokmi, dĺžka prvej rovinky alebo dlhé skoky s dlhými pádmi.
10. – Pokiaľ ide o to, čo môžu tréneri urobiť, aby zaručili alebo zlepšili
bezpečnosť, existujú úlohy rozpoznávania trate, povinnosť pretekárov
nosiť chrániče, správna organizácia športovcov na trati alebo
označovanie nebezpečných miest na trati.
11. –Podpora rodiny sa považuje za základný prvok rozvoja
športovcov (aj keď na začiatku veľmi nesúhlasia s výberom športu) a
predpokladá sa, že komunikácia a vzťahy medzi trénermi a rodinami
sú primerané. Správanie rodičov a príbuzných sa však môže stať
negatívnym prvkom, keď je ich tlak nadmerný alebo ich správanie bráni
vývoju alebo rozvoju ich detí. Podľa výsledkov je však ich správanie vo
všeobecnosti primerané. Vplyv rovesníkov je tak pre trénerov, ako aj
rodinných príslušníkov a v menšej miere pre športovcov, základným
prvkom pri kontinuite v športe.
Rozdiely, ktoré sa v tomto ohľade objavujú medzi krajinami (podpora
rodiny), by sa mali podrobnejšie preskúmať, aby sa posúdilo, či sú z
dôvodu kultúrnych faktorov alebo charakteristík ľudí, ktorí odpovedali
na tento dotazník.
12. – Zhodnotenie úlohy, ktorú majú médiá a sociálne siete pri
propagácii tohto športu a pretekov BMX, nie je veľmi vysoké. Rozvoj
kompetentných v tomto zmysle by mal veľkú hodnotu pre lepšie
riadenie zdrojov, ktoré majú športovci, kluby a federácie k dispozícii.
13. – Rovnako potenciál, ktorý majú projekty ako BMX Training to Win
pre zviditeľnenie športu a propagáciu zúčastnených organizácií alebo
vytvárania brandingu, vnímajú účastníci tejto štúdie na veľmi nízkej
úrovni.
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KOORDINÁTORI PROJEKTU
BMX School Zaragoza (Španielsko)
BMX School Zaragoza je amatérsky športový klub zo Zaragozy (Španielsko). Ich
poslaním je priblížiť BMX všetkým športivcom, či už hľadajú výkonnosť alebo nie, a to
špeciálne pre deti všetkých vekových kategórií. Albert Einstein raz povedal: "Život je ako
jazda na bicykli. Aby ste udržali rovnováhu, musíte sa neustále pohybovať."
Ich hodnotami ako športového klubu sú úsilie, spoločenstvo, športový duch a zábava.
Má vysoko výkonnostnú sekciu, detskú školskú sekciu a sekciu Šport pre všetkých
Vznikla v r. 2017 a jej prezident Rafael Izquierdo Tello, je pretekár, národný šampión
BMX a stále aktívny ako športovec.
Klub spolupracuje s ďalšími tromi blízkymi klubmi v rôznych z oblasti Aragon (Ricla- BMX
Valdejalón, Utebo- Adrenalina Bikes a Calamocha - Club BMX Calamocha), čím sa
vytvorila škola BMX boli deti, mládež a dospelí môžu trénovať na štyroch rôznych
okruhoch s rôznymi kamarátmi, čím sa zvyšuje pocit komunity BMX medzi jazdcami
všetkých vekových kategórií. Celkovo sa na ňom zúčastňuje 150 jazdcov.
Podporujú aj ďalšie činnosti:
●
●

BMX tréningy pre širokú populáciu.
Vzdelávacie prednášky na základných a stredných školách o cyklistike,
bezpečnosti cestnej premávky a vedení mládeže.

●

Cyklistická technika pre dospelých.

●

Organizácia podujatia BMX .

●

Prázdninové tábory pre deti.

Spolupracujú s mestskými radami pri programovaní BMX na rôznych kultúrnych a
športových podujatiach.
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Najlepšie výsledky:
▪

Jorge Gil: Majster Európy Champion (Orleans 2012 in Cruiser 40+), 5. miesto
Majstrovstvá sveta (Baku, 2018, in Cruiser 45+ Men).

▪

Rafael Izquierdo: 5. miesto Majstrovstvá sveta (Zolder 2019, Cruiser 25-29 Men) a
Champion in European Cup (Anadia 2021, in 25+ Men).

▪

Adriana Domínguez: 5krát národná šampiónka Španielska, 9. miesto Majstrovstvá
sveta (Baku 2018, 15 years Women), 15.m. Majstrovstvá sveta (Papendal 2021,
Junior Women).

▪

Lara Palacio: 4krát národná šampiónka Španielska.

▪

Fabiola Contamina: 6. miesto Európsky pohár (Anadia 2021, 15-16 years Women),
Majsterka Španielska.

Fundación Universidad San Jorge (Španielsko)
San Jorge University Foundation (Španielsko) (ďalej len "FUSJ") je nezisková
organizácia zameraná na vzdelávanie a výskum. Jej poslaním je slúžiť spoločnosti
vytváraním a odovzdávaním vedomostí a prispievať k formovaniu integrity a odborníkov.
Model výučby a učenia sa na Univerzite San Jorge je založený na šiestich rôznych
prvkoch:
▪

Integrálne vzdelávanie človeka prítomné v učebných osnovách každého
programu (osobný projekt a odborný projekt).

▪

Kultúra služieb ľuďom okolo nás prostredníctvom integrácie Service Learningu
do učebných osnov a podpory dobrovoľníckej práce s univerzitnou komunitou.

▪

Individuálny prístup k študentovi prostredníctvom angažovanosti pedagogických
pracovníkov s cieľom dosiahnuť pozitívne výsledky pri uplatňovaní akčného
plánu výučby.

▪

Inovácie vo vzdelávaní a integrácia nových technológií s cieľom neustále
zlepšovať vzdelávacie skúsenosti našich študentov.

▪

Internacionalizácia študijných programov s cieľom pripraviť študenta na čoraz
viac medzinárodný a globálny trh práce.

▪

Väzby na priemyselnú a podnikateľskú komunitu, podpora účasti hosťujúcich
odborníkov na pedagogických aktivitách a na príprave reálnych bakalárskych a
postgraduálnych projektov v spolupráci so spoločnosťami a inštitúciami.

Univerzitu tvorí (tituly, magisterský a doktorandský titul):
▪

Fakulta zdravotníckych vied (bioinformatika, biomedicína, ošetrovateľstvo,
farmácia, fyzioterapia, psychológia a športové vedy).
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▪

Fakulta komunikácie a spoločenských vied (žurnalistika, reklama a vzťahy s
verejnosťou, prekladateľstvo a interkultúrna komunikácia, film, televízia a
digitálna komunikácia, marketing, detská a primárna výchova, právo a škola
riadenia a vedenia: administratíva a riadenie podniku).

▪

Škola architektúry a techniky (Počítačové vedy, počítačové inžinierstvo a dizajn
a vývoj videohier, dizajn a kreatívne technológie, Škola environmentálneho a
energetického inžinierstva a architektúry).

Okrem toho sú tu ešte dva integrované výskumné ústavy:
▪

Inštitút moderného jazyka

▪

Inštitút humanizmu a spoločnosti

Univerzita má viac ako 2500 študentov a 150 ľudí na technických a administratívnych
pozíciách, viac ako 350 lektorov a výskumníkov, ktorí vedú magisterské, doktorandské
štúdium a letné kurzy atď.
FUSJ je certifikovaný podľa ISO 9001, ISO 14001 and EMAS.

ValorA Research Group
Cieľom tejto výskumnej skupiny je vyvinúť, overiť a/alebo aplikovať nástroje a pracovné
metodiky vedúce k vývoju produktov na zlepšenie fyzického, psychického a sociálneho
zdravia a výkonnosti v špecifických pohyboch, ako sú tie, ktoré súvisia s prácou alebo
športovými aktivitami.
Výskumné línie:
1.

Posúdenie pohybu

V rámci skupiny sú odborníci na biomechanickú analýzu z výkonnostného a klinického
hľadiska. Knematické štúdie pohybu sa vykonávajú v našom laboratóriu aj v reálnych
situáciách prostredníctvom prenosnej technológie. Analyzujú sa aj rôzne fyziologické
premenné súvisiace s muskuloskeletálnymi poruchami. Implementujú sa aj globálne
intervenčné programy, ktoré zabraňujú týmto poruchám a môžu dokonca zlepšiť kvalitu
života analyzovaných ľudí. Štúdie, ktoré sa vykonávajú, sa vyvíjajú v klinickej oblasti a v
pracovnom prostredí a športe. Patrí medzi ne analýza chôdze a behu pomocou
priestorovo-časových

systémov

zaznamenávania

parametrov,

vysokorýchlostné

zobrazovanie a štúdium plantárnych tlakov. Z oblasti ergonómie sa pohyby analyzujú v
reálnych pracovných situáciách pomocou akcelerometrov a prenosnej elektromyografie,
detekcia škodlivých polôh a navrhujú sa cvičení, ktoré kompenzujú nepohodlie zistené v
dôsledku zlého vykonávania a / alebo opakovania týchto pohybov.
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2. Sociálny výskum aplikovaný na zdravie a šport
V rámci tejto línie sa hodnotí vzťah medzi jednotlivcom a jeho prostredím s cieľom
navrhnúť stratégie zlepšovania a prispieť k rozhodovaniu. Medzi výskumné témy tejto
línie patrí študijná diagnostika špecifickej populácie v oblasti zdravia alebo športu,
prieskumy životných návykov súvisiacich s fyzickou aktivitou, štúdium vnímania kvality
života u špecifických skupín, výskum v oblasti zdravotnej výchovy, hodnotenie
programov sociálnej intervencie alebo študijná diagnostika nerovnosti v oblasti športu a
zdravia: štruktúra, reprodukcia a spoločenské zmeny.
Výskumná skupina ValorA (Universidad San Jorge) sa zúčastnila na týchto európskych
projektoch:
▪

GEO-LUDENS: Creating a tech tool to promote European Traditional Sport and

Games from an intergenerational and inclusive perspective (Ref. Project: 579689EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP). Role: Coordinator.
▪

FAN-OUT: Outdoor Sports as a Universal Language for Learning (Ref. Project:
590411-EPP-1-2017-1-ES-SPO-SSCP). Role: Coordinator.

▪

A-TWIN: Active Twinning for Enhancing Physical Activity in Rural Areas. (Ref.

Project: 613158-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP). Role: Coordinator.
▪

KIDS IN ACTION (Ref. Project: 622130-EPP-1-2020-PT-SPO-SSCP). Role: Partner.

▪

BMX Training to Win (Ref. Project: 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP). Role: Cocoordinator (v spolupráci s BMX School Zaragoza).

PARTNERI
Biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru padome”
LSIIDP (Lotyšsko)
LSIIDP je neziskové združenie, ktoré združuje všetky športové školy v Lotyšsku, ktoré
sú financované zo strany obcí a štátu, ktoré spája 75 športových škôl, viac ako 1200
trénerov a viac ako 33000 športovcov vo veku od 5 do 25 rokov. Správna rada LSIIDP
sa skladá z 15 členov, ktorými sú: 1 predseda, 2 podpredsedovia a 12 členov, ako aj 1
audítor.
Cieľom, úlohami a právami Združenia sú:
1. koordinovať a riadiť implementáciu profesionálnych športových
vzdelávacích programov v krajine.
2. riešiť otázky, ktoré súvisia s činnosťou športových škôl, športových
klubov Lotyšska, zastupovať ich záujmy vo verejných orgánoch a
iných organizáciách.
3. podporovať rozvoj mládežníckych športov a zlepšovať športový
systém v Lotyšsku.
4. podporovať mládežnícke športy v krajine.
5. podporovať rozvoj športu v Lotyšsku, implementáciu športových
programov, kontinuitu vzdelávacieho procesu a metodickú prácu v
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športových inštitúciách.
6. verejnoprospešné činnosti zamerané na podporu športu.
▪

▪

Asociácia má právo zastupovať športové školy vrátane športových klubov vo
verejných a medzinárodných orgánoch a vykonávať všetky zákonom povolených
činností na plnenie úloh združenia.
Združenie:
o Určuje a kontroluje otázky v rámci svojej kompetencie, ktoré súvisia s
rozvojom mládežníckych športov, spoluprácou s inými organizáciami v
Lotyšsku a ďalších krajinách.
o Neustále určuje smery činnosti, vykonáva plánovanie a organizáciu,
rozdelenie príjmov, otvára účty v bankách a zabezpečuje účtovníctvo a
vedenie evidencie v súlade s postupmi opísanými zákonom.

Koordinovali projekt "Zapojenie detí a mládeže do športových škôl s osobitným dôrazom
na sociálne znevýhodnené, nízkopríjmové a menšinové rodiny z vidieckych okresov,
súčasne so vzdelávaním ich rodín - ICY" (Erasmus + Sport Call 2017, Ref.Project –
2017-2869 / 001 –zo dňa 16.11.2017.). LSIIDP je sociálnym partnerom ministerstva
školstva a vedy – odboru športu. LSIIDP sa pravidelne zúčastňuje na pracovných
skupinách ministerstiev pri tvorbe zákonov (ako je zákon o športe, atď.), kde pôsobí od
roku 1995. LSIIDP zastupuje potreby všetkých športových škôl a športových klubov na
vládnej úrovni – ako OCL (Olympijský výbor Lotyšska), OUL (Olympijská jednota
Lotyšska), Národná športová rada Lotyšska (NSCL), Podvýbor Lotyšskej

republiky

Saeima, Miestna únia obcí.

CEIPES – International Centre for the Promotion of Education and
Development (Taliansko)
CEIPES je medzinárodné neziskové združenie založené v Palerme v roku 2007 a s
pôsobením v ďalších 8 európskych krajinách.
Veria, že vzdelanie a rozvoj sú základnými hodnotami na dosiahnutie mieru a dôstojnosti
pre všetky ľudské bytosti. Každý jednotlivec a komunita má potenciál naplniť svoje práva.
CEIPES pôsobí ako sprostredkovateľ aktivácie komunity prostredníctvom vzdelávacieho
prístupu s cieľom vytvárať a transformovať energiu a zdroje. Tento proces je nevyhnutný
pre sociálny rozvoj a rozvoj jednotlivca.
Poslaním CEIPES je podporovať trvalo udržateľný rozvoj miestnych komunít a posilnenie
postavenia jednotlivcov prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, ľudských práv,
športových aktivít a medzinárodnej spolupráce.
Sieť CEIPES je sieť organizácií, ktoré spolupracujú s presvedčením, že vzdelávanie a
rozvoj sú základnými hodnotami na dosiahnutie mieru a dôstojnosti pre všetky ľudské
bytosti. Pôsobí tiež vo viac ako 8 európskych krajinách. Práca CEIPES je inšpirovaná a
založená

na

zásadách

ľudských

práv

a

demokracie,

rovnosti

príležitostí,

rešpektovania životného prostredia a presadzuje hodnoty rozmanitosti a sociálne
začlenenie, mier a nenásilie, aktívna účasť, spolupráca, interkultúrnosť a solidarita.
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CEIPES spolupracuje na európskej a medzinárodnej úrovni s viac ako 150 partnerskými
organizáciami. Na miestnej úrovni pôsobí na Sicílii v intenzívnej spolupráci s viac ako 40
organizáciami v regióne, ako sú verejné a súkromné subjekty, vzdelávacie inštitúcie a
výskumných centier, miestnych vládnych orgánov a organizácií zo sociálneho,
environmentálneho a športového sektora.
Hlavnými činnosťami CEIPES sú vzdelávacie, interkultúrne a športové aktivity na
miestnej úrovni a v partnerstve s organizáciami na európskej a medzinárodnej úrovni,
činnosti na zvyšovanie povedomia , semináre a konferencie, budovanie kapacít a aktivity
rozvoja zručností (vzdelávacie kurzy a odbornej prípravy, workshopy) pre mladých ľudí
a dospelých, výskum a inovácie a výmena osvedčených postupov.
Oddelenia CEIPES:
▪

Oddelenie vzdelávania a odbornej prípravy (ET).

▪

Oddelenie spolupráce, inovácií a výskumu (CIR).

▪

Inklúzia prostredníctvom oddelenia fyzickej aktivity zlepšujúceho zdravie (IHEPA). Oddelenie I-HEPA CEIPES pracuje v plodnom a pevnom partnerstve
s oddelením pre výskum športu a cvičení na Univerzite v Palerme a s
Univerzitným športovým centrom v Palerme.

Sport and Exercise Sciences Research Unit, SPPF - University of Palermo
Jeho študijný program poskytuje študentom multidisciplinárnu vzdelávaciu cestu teoretickú a praktickú - s cieľom odbornej prípravy odborníkov so kvalitným zázemím v
oblasti športu a fyzickej aktivity v rôznych oblastiach:
▪

Technické športy: teória a metodika tréningu a výučby rôznych športov.

▪

Prevencia a prispôsobená telesná výchova: teória, technika a výučba fyzických
aktivít určených ľuďom všetkých vekových kategórií a na preventívnych a
kompenzačných fyzických aktivitách zameraných na udržanie lepšej fyzickej
efektívnosti a fyzickej efektívnosti

▪

Vhodnejší životný štýl.

Manažment: organizácia a správa zariadení pre športové aktivity, ako aj
organizovanie podujatí v oblasti športu a telesných aktivít.

▪

Vzdelávanie: psychologické a pedagogické zručnosti zamerané na motorické
učenie a rozvoj fyzických zručností v rozvoji, ktoré sú zamerané na vzdelávanie
pedagógov pre telesné a športové aktivity.

61
CUS – The University Sports Center of Palermo: jeden z najväčších športových
komplexov stredomorského regiónu so sídlom v Palerme (Sicília), Taliansko.
Spoločnosť CUS Palermo, založená v roku 1947, má dlhý a zmysluplný príbeh plný
športových aktivít, záznamov, úspechov, udalostí, ktoré sa odohrali v priebehu rokov.
Pevná a spoľahlivá organizačná štruktúra, ktorá sa v priebehu rokov rozrástla, vždy
zohrávala vedúcu úlohu v šírení a športovej praxi pre univerzitu aj pre mesto Palermo.
Hlavnými propagovanými športovými aktivitami sú: atletika (start-up centre), volejbal,
basketbal, vodné pólo, plávanie, hádzaná, futbal, futsal, plachtenie na mori , tenis.
Spoločné miesto pre spoločné ciele:
Oddelenie I-HEPA

CEIPES realizuje svoje aktivity spolu so svojimi prestížnymi

miestnymi partnermi s cieľom dosiahnuť svoje ciele v oblasti športu na európskej úrovni:
-

-

-

-

-

Udržiavať a rozvíjať bio-psychosociálne zdravie jednotlivcov.
Identifikovať a propagovať šport ako vzdelávací a rozvojový nástroj pre všetkých
ľudí v každom veku na podporu individuálneho a kolektívneho rastu.
Prostredníctvom účasti na športe podporovať základné zásady a hodnoty, ako
sú rodová rovnosť, nenásilie a sociálne začlenenie a využívať šport ako nástroj
na prevenciu a znižovanie všetkých foriem diskriminácie, ako aj nástroj rozvoja
spoločenstva na podporu sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí.
Podporovať šport ako nástroj na prekonanie sociálno-ekonomických a
kultúrnych prekážok,
Podpora interkultúrneho dialógu, podpora vzájomného porozumenia a rešpektu
medzi jednotlivcami a skupinami z rôznych kultúr, zvyšovanie interikultúry
prostredníctvom zdieľania hodnôt, tradícií a rôznych modus vivendi.
Podporovať šport v neformálnych vzdelávacích kontextoch ako životne dôležitý
nástroj
Vzdelávanie mládeže a dospelých ako doplnok k formálnemu vzdelávaniu.
Posilniť spoluprácu medzi aktérmi a zainteresovanými stranami z oblasti
vzdelávania, kultúry, ľudských práv a športu na realizáciu inovatívnej
medzinárodnej spolupráce založenej na interkultúrnosti, solidarite, mieri a
nenásilí, aktívnom občianstve a udržateľnosti.
Zlepšiť metodiky a vypracovať inovatívne stratégie a nástroje pre podporu športu
a fyzickej aktivity prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, štúdií a výskumu.
Podporovať dvojitú kariéru športovcov prostredníctvom ich začlenenia do
vzdelávania, ktoré umožňuje získanie základných zručností pre ich pracovné
umiestnenie na konci športovej kariéry.
Podporovať fair-play, podporovať boj proti dopingu a predchádzať
ovplyvňovaniu zápasov.
Podporovať mier, nenásilie a ľudské práva ako jediný spôsob, ako dosiahnuť
svet rovnosti a solidarity, v ktorých všetky ľudské bytosti požívajú svoje základné
práva.
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Slovenský Zväz Cyklistiky (Slovensko)
Slovenský zväz cyklistiky alebo SZC je národným riadiacim orgánom cyklistiky na
Slovensku.
Slovenský zväz cyklistiky v širokej škále svojich odvetví a disciplín poskytuje bohatú
ponuku pohybových aktivít v rôznych formách, športu pre všetkých, výkonnostnej a
vrcholovej cyklistiky. V Slovenskom zväze cyklistiky sú združené relatívne samostatné
odvetvia cyklistiky: cestná cyklistika, dráhová cyklistika, horská cyklistika (MTB) s
disciplínami MTB - Cross country (XC) a zjazdovými disciplínami (DH), enduro, bikros
(BMX) s disciplínami BMX Racing a BMX Freestyle, cyklokros(CX), cyklotrial (T) a sálová
cyklistika (SC) s disciplínami krasojazdy a bicykle balu. Osobitné miesto predstavuje
oblasť starostlivosti o športovo talentovanú mládež (do veku U23).
Slovenský zväz cyklistiky realizuje vzdelávanie odborníkov v oblasti telesnej kultúry v
zmysle platných právnych predpisov na vysokých školách, stredných školách (
športových gymnáziách ) a v akreditovanom vzdelávacom zariadení pri FTVŠ UK
Bratislava.
Oblasť vzdelávania odborníkov v cyklistike je upravená zákonmi, ako aj príslušnými
smernicami a vyhláškami Ministerstva školstva SR. Platný JVS v cyklistike určuje pre
jednotlivé kategórie odborníkov a pre jednotlivé kvalifikačné stupne ( tréner I.-V.
kvalifikačného stupňa, rozhodca I.-III. stupňa ) prijatie na štúdium, profil absolventa,
učebný plán a učebné osnovy vzdelávacieho programu, spôsob záverečnej skúšky,
spôsob získania, doklad o ukončení vzdelávania a uznávanie odbornej spôsobilosti.
Hlavný cieľ: Zvýšiť kvalitu a dostupnosť vzdelávania v cyklistike pre všetkých záujemcov
najmä z radov bývalých aktívnych cyklistov.
V oblasti vedecko – výskumnej činnosti už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme v
oblasti aplikovaného výskumu v športe a zabezpečujeme koordináciu výskumných úloh
– našich požiadaviek športového tréningu v cyklistike s FTVŠ UK Bratislava.
Slovenský zväz cyklistiky sa v roku 2020 zapojil do grantového projektu Erasmus+ a v
nasledujúcom období (2021 – 2023) sa bude aktívne podieľať na projekte, ktorého
cieľom je navrhovať, vyvíjať a testovať atraktívne a interaktívne tréningové materiály o
športovom výkone v rôznych cyklistických disciplínach, špeciálne prispôsobené
súčasnému technickému vybaveniu, pravidlám a trendom. Tieto materiály budú
obsahovať nové, aktualizovanejšie postupy, metódy a budú predstavovať východiskový
bod pre zdokonaľovanie tréningových programov založených na najnovších poznatkoch
teórie a praxe v športe. Vypracované materiály prispejú k udržaniu trénerov v rozvoji ich
zručností a podporia ich pri zvyšovaní ich kvalifikácie trénerov a trénerov na vysokej
úrovni.
Šport pre všetkých
Hlavný cieľ:
- Vytvárať podmienky na zabezpečenie zdravého životného štýlu obyvateľstva všetkých
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vekových kategórií, vrátane športu pre všetkých za účelom zlepšenia psychicko-fyzickej
zdatnosti populácie a prevencie chorôb zapríčinených sedavým spôsobom života.
- Podporovať oblasť „cyklistika pre všetkých“ , ako odporúčaný spôsob aktívneho
životného

štýlu

širokej

verejnosti,

najmä

detí

a

mládeže

- Spracovať pohybové – tréningové programy pre jednotlivé vekové a výkonnostné
skupiny
- Organizovať súťaže , ktoré sú zamerané na popularizáciu cyklistického športu a
vytvoria základný predpoklad v pokračovaní na výkonnostnú cyklistiku (všeobecný
nábor) ako napr. Detská Tour (MTB) alebo Youth games v odvetví Trial.
- Organizovať dlhodobé súťaže v cestnej, dráhovej, horskej cyklistike cross country (MTB
XCO) a cyklokrose pre kategóriu masters
- Podieľať sa na revitalizácii a budovaní infraštruktúry ( cyklistických chodníkov,
odstavných zariadení a plôch pre bicykle a pod.) Zabezpečiť výstavbu novej a prevádzku
existujúcej športovej infraštruktúry pre rekreačné využitie bicykla na športovanie
obyvateľstva, zabezpečiť otvorený prístup do priľahlých ciest lesoparkov a pod.
Podporovať územné plánovanie napr. dopravnej infraštruktúry, verejných parkov a pod.
tak aby boli poskytnuté možnosti občanom pre aktívny životný štýl ( cyklistické chodníky
pre športovanie a na prepravu na bicykli do práce, miesta na uloženie bicyklov atď.).
- Podporovať a spolu podieľať sa na organizovaní verejných cyklistických podujatí. Šíriť
osvetu

o

benefitoch

zdraviu

prospešných

pohybových

aktivít

formou

bicykla,

prostredníctvom masovokomunikačných médií.

União Velocipédica Portuguesa - Portugalská cyklistická federácia
Portugalská cyklistická federácia alebo UVP-FPC (v portugalčine: União Velocipédica
Portuguesa- Federação Portuguesa de Ciclismo) je národný riadiaci orgán cyklistiy v
Portugalsku.
Je to najstaršia športová federácia v Portugalsku, ktorá bola založená 14. decembra
1899. V roku 2019 federácia oslávila 120 rokov kontinuity a excelentnosti. V súčasnosti má
UVP-FPC približne 16 488 športovcov a 1 759 športových agentov.
UVP-FPC je členom UCI - Union Cycliste Internationale a UEC - Union Européenne de
Cyclisme.
UVP-FPC rozvíja cyklistiku v Portugalsku vo všetkých jeho formách a pre všetkých ľudí,
ako konkurenčný šport, zdravú voľnočasovú aktivitu a udržateľný dopravný prostriedok,
ale aj ako spôsob zábavy.
UVP-FPC riadi a propaguje sedem cyklistických disciplín: cestná cyklistika, dráhová
cyklistika, horska cyklistika, BMX Racing, BMX Freestyle, cyklokros a trial. Päť z nich je
uvedených v programe olympijských hier (cestná cyklistika, dráhová cyklistika, horska
cyklistika, BMX Racing, BMX Freestyle), dva v paralympijských hrách (cesta a dráha).
UVP-FPC riadi propagáciu vlastných podujatí, najmä národných šampionátov pre všetky
disciplíny. Tieto súťaže korunujú portugalských národných šampiónov, ktorí nosia - jeden
rok dres národných šampiónov. Majstrovstvá sveta sú vrcholom sezóny v každej
disciplíne.
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UVP-FPC tiež organizuje Portugalské poháre, každý z týchto sezónnych sérií pre
príslušnú disciplínu. Preteky o dres lídra sú veľkou výzvou a byť korunovaný za víťaza
portugalského pohára je významným športovým úspechom.
Okrem toho UVP-FPC organizuje niekoľko medzinárodných podujatí za účasti UCI a
UEC, ako napríklad "Volta ao Algarve 2020" (séria UCI Pro), majstrovstvá Európy
juniorov do 20 rokov 2020 UEC Track & Do 23 rokov (Anadia) a majstrovstvá Európy v
maratóne UEC MTB 2020 (Serra da Estrela), ako aj mnoho ďalších dôležitých pretekov
registrovaných v medzinárodnom kalendári UCI (Road, Track, MTB, BMX).
Cyklistika je viac ako len súťažný šport; bicykle majú mnoho použití mimo športu na
vysokej úrovni, ako dopravný prostriedok a voľnočasové aktivity. To je dôvod, prečo
UVP-FPC vyvíja svoj program "cyklistika pre všetkých", ktorého cieľom je zlepšiť
podmienky pre jazdu na bicykli a jej dostupnosť.
Vysokovýkonné centrum v Anadii v Portugalsku, ktoré poskytuje významnú a veľmi
dôležitú podporu rozvojovému programu UVP-FPC Cycling Development Program, sa v

roku 2019 stáva satelitom pre vzdelávanie a vzdelávanie Svetového cyklistického
centra (WCC-TES).
Anadia WCC-TES ponúka najlepšie tréningové podmienky pre športovcov a národné
tímy , ktoré rozvíjajú svoju činnosť v štyroch olympijských disciplínach (cesta, dráha,
MTB a BMX).
Centrum má vynikajúce podmienky pre akademický výskum cyklistiky, spolu s
koučingom pre trénerov, komisárov a mechanikov .
Hotel Anadia WCC-TES ponúka nasledujúce prvotriedne športové a nešportové zariadenia:

250 metrov drevená krytá dráha Sangalhos velodrome, novozrekonštruovaná olympijská
trať BMX s dvoma štartovacími rampami (5 metrov a 8 metrov) a XC olympijská trať v
neďalekej Curii. K dispozícii je tiež posilňovňa, mechanická dielňa, učebňa, lekárske
kancelárie, ubytovacie a stravovacie zariadenia.

Malta Street Sport Association-MSSA (Malta)
Malta Street Sport Association je skupina jednotlivcov, ktorí sú zanietení o „street“ šport
a usilujú sa o jeho rozvoj ovať a vzdelávanie širokej verejnosti o výhodách účasti na
„street“ športe.
Cieľom MSSA je používať street šport ako nástroj, ktorý pomôže mladým ľuďom vyhnúť
sa všetkým druhom závislostí, konkrétne drogám, alkoholu, korupcii atď. Organizácia
tiež podporuje a vzdeláva ľudí o tom, ako využívať street šport na účasť na fyzickej
aktivite, ktorá im pomôže žiťzdravý životný štýl. Budeme tiež využívať naše vedomosti
na propagáciu a presadzovanie športov, ktoré spadajú pod street šport, keďže takéto
športy sa stávajú populárnejšími a dostupnejšími pre mládež.
Śporty, s ktorými momentálne spolupracujeme.
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BMX
Skateboarding
Inline skate
Skúter
Street futbal
3v3 Basketbal

V roku 2020 sme organizovali Festival mládeže a street športu, ktorý predstavil street
šport prostredníctvom rôznych aktivít a súťaží. Pre podujatie bol vybudovaný skatepark
a po rozobratí bol venovaný lokalitám, ktoré sú s nami v partnerstve, aby sa toto podujatie
uskutočnilo. Tieto miniatúrne skateparky budú použité na organizovanie stretnutí na
výučbu street športu pre mladých ľudí, ktorí sa prostredníctvom festivalu zaujímali o
tento šport.
Podieľali

sa

na

projekte

Medicines

for

Worlds

Ghettos

(https://www.ghettogames.com/en), boli maltskými delegátmi na seminári Demokracia,
mládež a šport a dobrovoľnými manažérovi projektu prvého krytého skateparku na
Malte.

KOORDINÁTORI:
BMX SCHOOL ZARAGOZA (ŠPANIELSKO)
FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE (ŠPANIELSKO)

PARTNERI:
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MALTA STREET SPORTS ASSOCIATION (MALTA)
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SPANISH CYCLING FEDERATION (ŠPANIELSKO)
ARAGONESE CYCLING FEDERATION (ŠPANIELSKO)
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