
Zápis z I. shromáždění sekce MTBO 
 

Místo a termín konání:  Jedovnice, dne 11.6.2005 

Zúčastnění delegáti: Petr Dvořáček (TBM7013), Radovan Mach (TBM6605), Aleš Linhart 
(XBM7231), Radek Vondra (OKP7200), Milan Jirásek (VSP7403), Jiří 
Vraný (VLI7504), Jan Svoboda (SMR7901), Kristýna Kupcová (HSU7750), 
Tomáš Sikora (SFM7001), Libor Kadaník (PHK7204), Ondřej Hašek 
(VPM6902) 

 

Shromáždění sekce (SS) v úvodu schválilo program SS. V průběhu zasedání delegáti SS: 

1. Schválili rozšíření vedení sekce MTBO o 3. člena. 

2. Zvolili Ondřeje Haška (VPM6902) za 3. člena vedení sekce MTBO. 

3. Shodli se na nutnosti používat při závodech Českého poháru (ČP) jednotný mapový klíč. Klíč bude 
k dispozici na webových stránkách www.mtbo.cz jak ve formě dokumentu, tak souboru v Ocadu. 
Zveřejnění zajistí soutěžní komise MTBO (termín: 30.9.2005).  Delegáti SS se dále shodli na 
nezbytnosti dodržovat platný mapový klíč ISOM 2000 s modifikací pro MTBO i s ohledem na 
použité měřítko mapy. Pro měřítka 1:15 000 a 1:20 000 je třeba používat stejnou velikost symbolů. 
V případě použití mapy v měřítku 1:10 000 musí být symboly úměrně zvětšeny (na 150%). Každá 
odchylka od platného mapového klíče musí být předem projednána a schválena soutěžní komisí 
MTBO. 

4. Prodiskutovali systém hodnocení závodů ČP a shodli se na zachování stávajícího způsobu. 

5. Shodli se na tom, že je žádoucí rozšířit počet účastnic kategorie DE. Delegáti se shodli na způsobu, 
jakým bude počet závodnic rozšířen od roku 2006. Kategorie DE bude mít 26 účastnic. Na základě 
výsledků letošního ČP postoupí do DE 8 prvních závodnic z kategorie D. Právo startu si dále vyjede 
prvních 18 z kategorie DE. Delegáti uložili soutěžní komisi úkol přepracovat příslušné předpisy 
sekce tak, aby byly v souladu s tímto usnesením. 

6. Diskutovali současnou podobu webových stránek sekce MTBO. Pověřili webmastera úkolem 
redesignovat strukturu webu, aby lépe vyhovoval uživatelským potřebám (termín: 30.3.2006). 

 

Zapsali: Kristýna Kupcová a Milan Jirásek, 17.6.2005 

http://www.mtbo.cz/

