
Zápis ze shromáždění sekce (SS) MTBO

Datum shromáždění: 7. 10. 2006

Místo shromáždění: Dolní Bousov

Delegáti: Radek Vondra (OKP7200), Martin Sajal (EKP7803), Milan Jirásek (VSP7403), Ondřej 
Hašek (VPM6902), Jan Svoboda (SMR7901), Petr Zaoral (SMR7903), Libor Kadaník 
(PHK7204), Zdeněk Odvody (LPU8206), Zbyněk Pospíšek (TBM6007), Jan Urban 
(SBK7537), Petr Dvořáček (TBM7013), Tomáš Sikora (SFM7001), Kristýna Kupcová 
(HSU7750)

SS MTBO se shodlo na následujícím usnesení:

1. Sezóna domácích celostátních závodů (Český pohár – ČP) MTBO proběhla bez komplikací. Úplně ideální 
však v některých případech nebyla skladba závodů či výběr závodních prostorů.

2. SS schvaluje hodnocení reprezentačního družstva dospělých za rok 2006 předložené koučem týmu Jiřím 
Vraným. SS děkuje medailistům MS a ME a zejména Haně La Carbonara za výborné výkony 
v individuálních závodech obou světových soutěží. SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva 
Jiřímu Vranému za celoroční práci a pověřuje ho vedením družstva i na rok 2007.

3. Došlo k vytvoření dorosteneckého a juniorského výběru, který se zúčastnil prvního neoficiálního ME 
(Evropský pohár dorostu a juniorů – EPJaD). SS vyslovuje poděkování medailistům EPJaD. V souvislosti 
s nominacemi na další juniorské akce je třeba upravit kategorie v ČP. SS pověřuje vedení sekce a 
Soutěžní komisi MTBO navrhnout a provést změny v těchto kategoriích s platností od roku 2007. SS 
děkuje Ondřeji Haškovi za převzetí péče o reprezentační družstvo dorostu a juniorů a pověřuje ho 
vedením družstva i na rok 2007.

4. SS odvolává Tomáše Sikoru z funkce místopředsedy sekce MTBO a na jeho místo jmenuje Jana Urbana.

5. SS pověřuje vedení sekce projednat s předsednictvem ČSOB možnost ovlivnit přeměnu EPJaD v MTBO 
na oficiální ME dorostu a juniorů.

6. SS schválila řadu změn týkajících se ČP (platné od sezóny 2007). Změny budou technicky doladěny 
soutěžní komisí MTBO a následně zveřejněny na mtbo.cz a zapracovány do dokumentů sekce MTBO. 
Mezi zmíněné změny patří zejména:

− Žebříček bude počítán procentuální ztrátou na průměr prvních tří závodníků (systém 
používaný např. v žebříčku LOB)

− Bude možné získat pouze jeden průměr

− Registrace budou přijímány přes webovou aplikaci; placení registračních poplatků bude 
akceptováno pouze bezhotovostním převodem

− Pořadatelům bude doporučeno, aby akceptovali přihlášky systémem Hanácké oblasti 
OB

− Doporučené maximální startovné 140/120 Kč (Klasika, free order / middle) – přesnou 
výši určí Soutěžní komise v Prováděcích pokynech pro rok 2007. Pro dorostenecké 
kategorie bude stanoveno startovné maximálně ve výši max. 60% startovného pro 
dospělé kategorie

− Ruší se stávající kategorie H/D 14 – 18; místo nich se vytvoří kategorie H/D 17 a H/D 
20. Kategorie D 20 bude mít společnou trať s kategorií D, hodnocena však bude zvlášť. 
H20 bude mít společnou trať s H21A, hodnocena však bude zvlášť.

− Dojde k přejmenování kategorií na H/DXXY, kde XX znamená věkové omezení a Y 
výkonnostní skupinu 

7. SS žádá soutěžní komisi, aby nutnou podmínkou pro přidělení pohárových závodů MTBO v roce 2007 byla 
účast pořadatelů na jarním semináři pro pořadatele. Termín semináře určí a zveřejní soutěžní komise 
sekce.

8. Klíč výběru delegátů na SS v roce 2007 zůstává stejný jako pro letošní shromáždění – každá oblast má 
nárok na jednoho delegáta za každých 1 – 50 registrovaných závodníků.

Zapsal: Milan Jirásek, Dolní Bousov, 7. listopadu 2006
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