
Zápis SS 12. 10. 2012

Místo: RS Zubří 

Účastníci:  Zbyněk Pospíšek, Jan Urban, Jiří Vraný, Petr Lukavec, Michaela Hančíková, Zdeněk Laciga, 
Jan Skoupý, Jan Jiran, Radan Kamenický, Leoš Bogar, Jiří Putík, Pavel Štáfek, Petr Mareček, Martin 
Štěpánek, Petr Jašek, 

Hosté: Jiří Šubrt, Robert Urbaník, Miroslav Kalina, Miroslav Rygl, Radek Laciga, Milan Meier, Jan 
Kouřimský, Petr Svoboda, Martina Lamichová, Jan Skoupý ml.

Omluveni:  Milan Venhoda, Milan Jirásek, Ondřej Hašek, Jiří Král

Program:
1. Zahájení
2. Zhodnocení činnosti sekce 
3. Reprezentace 

a. Hodnocení
b. Plány
c. Financování

4. Soutěže
a. Hodnocení sezóny 2012 – kvalita závodů, poučení z letošních chyb a upozornění na 

možná úskalí
b. Termínová listina 2013
c. Ustanovení skupiny možných členů jury a hlavních rozhodčích

5. Rozvoj MTBO v ČR (Český pohár, další závody)
6. Pořádání mezinárodních akcí – MS, SP, WRE, MSV
7. Sponzoring (soutěže, reprezentace)
8. Volba delegátů na VH ČSOS 2012 
9. Klíč k výběru delegátů na SS v roce 2013
10. 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 a poděkovalo jim za práci u reprezentace. Poděkovalo všem medailistům z MS a 
závodů SP za předvedené výkony.

 vyslechlo hodnocení kvality domácích soutěží od předsedy soutěžní komise Jana Urbana
 v rámci diskuse o kvalitě soutěží upozorňuje zejména na následující chyby : 

 kvalita map: špatná kresba tratí, kdy trať překrývá cesty a křižovatky, nepřesné zákresy 
tvaru křižovatek. Tyto chyby se ve větší či menší míře objevovaly u většiny letošních map, 
když oproti loňskému roku je vidět výrazné zlepšení

 schválilo termínovou listinu sezony 2013 a počty závodů započítaných do celkového 
hodnocení ČP:  
kategorie elita:  12 závodů ze 18
kategorie dětské 14, 17 a veteráni nad 50 let - 8 závodů ze 18.
ostatní kategorie ČP - 10 závodů ze 18
platí vždy v kategoriích mužů i žen



 vyslechlo informace o Pražské MTBO lize od Petra Svobody a Brněnském poháru MTBO od 
Martina Štěpánka

 vyslechlo informace o uspořádaném závodě světového poháru MTBO od ředitele závodů 
Zdeňka Lacigy. Poděkovalo Zdeňku Lacigovi a USK Praha za uspořádání světového poháru 
2012.

 vyslechlo informaci o přidělení pořadatelství MS MTBO 2015 od ředitele závodu Jiřího Putíka
 doporučilo pořadatelům závodů pokračovat 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.

 vzhledem k tomu, že v kategorii H40 nejsou získávány licence, bylo doporučeno rozdělení 
kategorie H40 na kategorie H40Long a H40Short, s tím, že kategorie H40Short může být 
shodná s H50

 doporučuje připravit seminář rozhodčích a stavitelů tratí
 doporučuje klubům zvážit pořádání oblastních závodů například v přidružení k oblastním 

závodům OB
 doporučuje vytvoření a nákup jednoduchého reklamního baneru  včetně lehké konstrukce, 

popř. pořízení reklamních vlajek
 doporučuje oslovit MTBS a další cyklisticky zaměřená média o možné spolupráci. 
 doporučilo přepracovat web mtbo na novou verzi pokud se najdou v rozpočtu peníze na 

odměnu pro řešitele úkolu.
 doporučilo přejmenování kategorií na M a W
 doporučilo aktualizovat pravidla MTBO s ohledem na aktuální změny (GPS apod)

 zvolilo delegáty VH ČSOS 2012 – Zbyňka Pospíška, Petra Lukavce,  Jana Urbana a Milana 

Meiera
 schválilo klíč pro delegáty SS 2013 – právo účastnit se shromáždění sekce budou mít v roce 

2013: 
o zástupci pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2013(CHT, TSU, SJI, TBM, VPM, ABR, 

VIV, BOR, SKL)
o zástupci pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2014
o a členové vedení sekce (Jirásek, Urban, Pospíšek, Vraný, Lukavec) a SK(Kalina, 

Urbaník)

Zapsal:  Jiří Vraný a Zbyněk Pospíšek
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