Zápis ze Shromáždění sekce (SS) MTBO 28.11.2009
Program:
1. Zahájení
2. Zhodnocení činnosti sekce
3. Koncepce rozvoje MTBO v ČR (Český pohár, další závody, termínové kolize,
pořádání mezinárodních akcí – ME, JMS, MS, SP, WRE)
4. Reprezentace
a. Hodnocení
b. Plány
c. Financování
5. Soutěže
a. Hodnocení sezóny 2009 – kvalita závodů
b. Poučení z letošních chyb a upozornění na možná úskalí
c. Termínová listina 2010
d. Ustanovení skupiny možných členů jury a hlavních rozhodčích
6. Sponzoring (soutěže, reprezentace)
7. Volba delegátů na VH ČSOB 2009
8. Klíč k výběru delegátů na SS v roce 2010
9. Různé
Přítomni: Pospíšek Zbyněk (TBM), Vraný Jiří (VLI), Urban Jan (SBK), Urbaník Robert (VLI),
Jirásek Milan (VSP), Kalina Miroslav (EKP), Mach Radovan (TBM), Svoboda Petr (SLA),
Kouřimský Jan (KDC), Lukavec Petr (SMR), Kolář Rudolf (ABR, ASU). Hosté ČSOB: Matějů
Ivan, Šubrt Jiří
Zápis jednání:
Bod 3.:
a. SS projednalo koncepci dalšího rozvoje závodů MTBO v ČR a shodlo se na tom, že
je třeba o tomto tématu diskutovat se všemi závodníky MTBO v ČR. Důležitá témata
či problémy dalšího vývoje MTBO u nás jsou zejména:
• počet závodů započítaných do českého poháru
• víceúrovňová koncepce závodů – celostátní, oblastní
• propagace MTBO mezi cyklistickou veřejností
• jednokolové závody MTBO v rámci ČP
b. SS doporučuje usilovat o přidělení uspořádání ME a finálového kola SP 2011.
c. SS doporučuje vyjednávat s IOF o výši odvodů za uspořádaný závod.
d. SS schválilo zavedení závodu pětičlenných smíšených družstev (3H+2D) jako
finálového závodu sezony, a to v neděli po posledním individuálním kole ČP. Tento
závod bude zaveden od sezony 2010, náhradním pořadatelem MČR štafet 2010
bude VLI.
e. SS schválilo, že nově zaváděný závod družstev bude vyhlášen jako MČR smíšených
družstev a ukládá soutěžní komisi provést nutná doplnění dokumentů MTBO.
f. SS schválilo, že od sezony 2011 se mistrovství republiky bude vyhlašovat pouze na
tratích které IOF vypisuje jako hlavní pro MS v MTBO, s výjimkou MČR družstev.
Mistrovské závody by tedy měly být vypsány pro tratě – sprint, middle a long. A dále
MČR štafet a MČR družstev.
Bod 4.:
a. SS děkuje všem reprezentantům za předvedené výkony na MS, ME a JMS zejména
medailistům: Jiřímu Hradilovi (MS), Radku Lacigovi (ME), Haně La Carbonara (ME),

štafetě mužů Laciga, Hradil, Tomeček(MS), Marku Pospíškovi (JMS), Františku
Bogarovi (JMS), Vojtěchu Stránskému (JMS) a štafetě juniorek Hančíková,
Lamichová, Kiacová (JMS).
b. SS vzalo na vědomí plány přípravy RD a RDJ pro sezonu 2010.
Bod 5.
a. SS projednalo hodnocení sezony 2009 a schválilo hodnocení kvality závodů
předložené předsedou soutěžní komise MTBO.
b. SS pověřuje předsedu soutěžní komise MTBO rozdělením částky 35000 Kč za kvalitu
závodů mezi pořádající oddíly a to dle schváleného hodnocení.
c. SS vyzývá všechny závodníky MTBO k aktivní účasti v online hodnocení závodů na
www.mtbo.cz v sezoně 2010.
d. SS schválilo termínovou listinu závodů 2010
e. SS schválilo, že do celkového hodnocení ČP v sezóně 2010 se bude započítávat 10
nejlepších výsledků a max. 2 průměry.
f. SS schválilo odvody ze závodů 2010 ve stejné výši jako v sezoně 2009.
g. SS schválilo zavedení kategorie D50 od sezóny 2010 a ukládá soutěžní komisi
provést nutná doplnění dokumentů MTBO.
h. SS projednalo priority pro sestavování termínové listiny 2011.
• Hlavní závody, které je potřeba zohlednit při sestavování termínové listiny jsou
MS, ME, SP a WRE MTBO
• Termíny navrhované soutěžní komisí pro sezonu 2011 jsou termíny
doporučené – konečná volba termínu je na konkrétním pořadateli.
• Konečnou podobu termínové listiny 2011 schvaluje soutěžní komise MTBO.
i. SS uložilo soutěžní komisi vypracovat první seznam rozhodčích MTBO.
j. SS schválilo zavedení startovních čísel pro všechny závodní kategorie s výjimkou
kategorie příchozích.
Bod 6.
a. SS vzalo na vědomí informace Radovana Macha o probíhajících jednáních o
partnerech sekce pro sezonu 2010 a o titulárním sponzorovi českého poháru MTBO.
Bod 7.
a. SS schválilo delegáty na VH ČSOB takto: Pospíšek Zbyněk, Urban Jan, Mach
Radovan, Kouřimský Jan, Kalina Miroslav.
Bod 8.
a. SS schválilo klíč pro výběr delegátů následujícího shromáždění sekce takto: Právo
účastnit se jako delegát SS v roce 2010 mají zástupci pořadatelů závodů PČR v
MTBO v roce 2010 a 2011 (vždy jeden zástupce za pořadatele), členové vedení
sekce a šéftrenéři juniorského a seniorského reprezentačního družstva.
Bod 9.
a. SS schválilo registrační poplatky MTBO za rok 2010 ve výši 80 a 40 Kč.
b. SS doporučuje pořadatelům ČP 2010, aby rozhodčí kontrolující dodržování pravidel
v závodním prostoru byly viditelně označení (reflexní vesta) a aby počet těchto
rozhodčích byl nejméně tři.
c. SS vzalo na vědomí konání IOF advisor clinic 25.-26. února 2010 v Praze. Zájemci o
toto školení se mohou přihlásit do 10. ledna u generálního sekretáře ČSOB.
d. SS vzalo na vědomí informaci o vyplacení odměn reprezentantům za MS a JMS
MTBO formou dvou splátek, jakou součást úsporných opatření svazu.
e. SS vyjádřilo podporu Jiřímu Šubrtovi pro další jednání s Gigasportem ohledně
sponzorignu svazu.
Zapsal: Jiří Vraný

