Zápis Shromáždění Sekce MTBO ČSOS 26.11.2011
Místo: Praha 6 – Strahov, budova ČSTV (v tribuně spartakiádního stadionu), místnost 234,
Účastníci: Zbyněk Pospíšek, Jan Urban, Jiří Vraný, Petr Lukavec, Natálie Tyszová, Michaela
Hančíková, Zdeněk Odvody, Zdeněk Laciga, Jan Skoupí, Jan Jiran, Radan Kamenický, Renata
Paulíčková
Omluveni: Jiří Putík, Richard Klech, Milan Bílý, Leoš Bogar, Jiří Král, Ondřej Hašek,
Hosté: Miroslav Kalina, Miroslav Rygl, Radek Laciga
Program:
1. Zahájení
2. Zhodnocení činnosti sekce
3. Reprezentace
a. Hodnocení
b. Plány
c. Financování
4. Soutěže
a. Hodnocení sezóny 2011 – kvalita závodů
b. Poučení z letošních chyb a upozornění na možná úskalí
c. Termínová listina 2012
d. Ustanovení skupiny možných členů jury a hlavních rozhodčích
5. Informace o přípravě SP
6. Rozvoj MTBO v ČR (Český pohár, další závody)
7. Pořádání mezinárodních akcí – ME, JMS, MS, SP, WRE
8. Sponzoring (soutěže, reprezentace)
9. Volba delegátů na VH ČSOS 2011
10. Klíč k výběru delegátů na SS v roce 2012
11. Různé
Shromáždění sekce MTBO:
• vyslechlo hodnocení domácí sezony od předsedy sekce MTBO Zbyňka Pospíška
• vyslechlo hodnocení reprezentační sezony od šéftrenérů RDD a RDJ – Jiřího Vraného a Petra
Lukavce.
• vyslechlo hodnocení kvality domácích soutěží od předsedy soutěžní komise Jana Urbana
• v rámci diskuse o kvalitě soutěží upozorňuje zejména na následující chyby:
− obecné: neuvedení log sponzorů na mapách
− kvalita map: špatná kresba tratí, kdy trať překrývá cesty a křižovatky, nepřesné zákresy
tvaru křižovatek a také klasifikace cest. Tyto chyby se ve větší či menší míře objevovaly u
většiny letošních map a bylo by dobré se jim v budoucnu již vyhnout.
− stavba tratí: opakující se nebo velmi podobné postupy v sobotním a nedělním závodě.
V rámci možností by pořadatele měli usilovat o větší rozdíl mezi terénem a charakterem
sobotního a nedělního závodu.
• schválilo termínovou listinu sezony 2012 a počty závodů započítaných do celkového
hodnocení ČP:
o kategorie elity: 12 závodů ze 17
o kategorie dětské 14, 17, veteráni nad 50 let, H21C, D21B ‐ 8 závodů ze 17
o ostatní kategorie ČP ‐ 10 závodů ze 17
o platí vždy v kategoriích mužů i žen, pokud není uvedeno jinak
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vyslechlo informace o přípravě závodů světového poháru MTBO od ředitele závodů Zdeňka
Lacigy
v rámci diskuse o dalším rozvoji MTBO v ČR:
o doporučilo pořadatelům závodů pořádání závodů pro děti v kategorií HD10
(náborových tratí pro nejmenší bikery) a zdůraznilo potřebu kvalitního zázemí
(školka, dětský závod atd.) pro rodiny s dětmi na závodech ČP MTBO. Součástí
dětských závodů by měl být také odpovídající ceremoniál (ceny pro každého) a další
náborové aktivity.
o doporučilo rozdělení kategorie H40 na dvě výkonnostní kategorie H40A a H40B a
pověřilo soutěžní komisy vypracováním příslušných dokumentů
o v delší diskusi probralo možnosti individuálních registrací a účastí zahraničních
závodníků a klubů v závodě ČP.
o souhlasilo s účastí zahraničních klubů a pověřilo předsednictvo sekce a SK sekce
k projednání a zapracování změn do příslušných dokumentů.
o doporučilo vytvořit „desatero bezpečné jízdy“ a zveřejňovat ho v rámci akcí MTBO
doporučilo kandidovat na pořádání MS a JMS MTBO v letech 2015‐2017 a informovat o
tomto záměru VH ČSOS
vyslechlo sponzorské nabídky společností Haven a KCK pro ČP 2012 a pověřilo předsedu
sekce dalším jednáním
nesouhlasí s nákupem reklamního oblouku, doporučuje pouze vytvoření a nákup
jednoduchého reklamního banneru včetně lehké konstrukce, popř. pořízení reklamních
vlajek
vyslechlo návrh spolupráce s ČEMBA a nedoporučilo umístěním loga na stránky MTBO
doporučilo rozvinutí spolupráce s SHOCART ligou. Jako první krok bude vzájemné umístění
bannerů s propojením webů na hlavních stránkách obou organizací.
zvolilo delegáty VH ČSOS 2011 – Zbyňka Pospíška, Petra Lukavce, Miroslava Kalinu a Petra
Svobodu
schválilo klíč pro delegáty SS 2012 – právo účastnit se shromáždění sekce budou mít v roce
2012:
o zástupci pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2012(VSP, PHK, SBK, VLI, TZL, OSN)
o zástupci pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2013
o a členové vedení sekce (Jirásek, Urban, Pospíšek, Vraný, Lukavec)
Zapsal: Jiří Vraný a Zbyněk Pospíšek

