
     

Zápis ze Shromáždění sekce MTBO 20. 10. 2018 

 
Místo: Praha, Strahov, zasedací místnost 234 
 
Účastníci: Zbyněk Pospíšek, Jan Urban, Jiří Vraný, Petr Lukavec, Martin Sajal, Robert 
Urbaník, Tomáš Zrník, Milan Meier, Leoš Bogar, Pavel Wohanka, Kateřina Mikanová, Pavel 
Štáfek 
 
Hosté: Jiří Král, David Aleš, David Hlaváč, Martin Smrt, Jan Král, Lukáš Chmelař, Tomáš 
Štregl 
 
Omluveni: Milan Jirásek, Michaela Hančíková 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Zhodnocení činnosti sekce 
3. Volby předsedy a členů výkonného výboru sekce 
4. Volba delegátů na VH ČSOS 2018 
5. Klíč k výběru delegátů na SS v roce 2019 
6. Sponzoring (soutěže) 
7. Pořádání mezinárodních akcí – MS, MSJ, WRE 
8. Reprezentace 

a. Hodnocení 
b. Plány 
c. Financování 

9. Soutěže 
a. Hodnocení sezóny 2018 – kvalita závodů, poučení z letošních chyb a 

upozornění na možná úskalí 
b. Termínová listina 2019 
c. Ustanovení skupiny možných členů jury a hlavních rozhodčích 

10. Úprava pravidel 
11. Rozvoj MTBO v ČR 
12. Různé  

 
Shromáždění sekce MTBO: 

● Vyslechlo hodnocení domácí sezony od předsedy sekce MTBO Zbyňka Pospíška. 
● Zvolilo Zbyňka Pospíšek předsedou sekce MTBO na následující čtyři roky 
● Zvolilo Jana Urbana, Milana Jiráska, Petra Lukavce a Jiřího Vraného jako členy 

výkonného výboru sekce na následující čtyři roky 
● Zvolilo Zbyňka Pospíška, MIlana Meiera, Petra Lukavce a Roberta Urbaníka jako 

delegáty sekce MTBO na VH ČSOS 2018 



● Schválilo klíč pro delegáty SS 2019 – právo účastnit se shromáždění sekce budou 
mít v roce 2019:  

○ zástupci českých klubů - pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2019 
○ zástupci českých klubů - pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2020 
○ a členové vedení sekce (Jirásek, Urban, Pospíšek, Vraný, Lukavec) a SK 

(Kalina, Urbaník) 
● Poděkovalo sponzorům sekce a reprezentace - Janu Královi, společnostem Emporia 

CZ a Sporticus 
● Vyslechlo informace o přípravě MS MTBO 2020 od členů organizačního výboru 

Davida Aleše, Jiřího Krále a Zbyňka Pospíška 
● Vyslechlo hodnocení reprezentační sezony od trenérů RD a JRD Jiřího Vraného a 

Petra Lukavce a poděkovalo jim za práci u reprezentace.  
● Poděkovalo všem medailistům ze světových soutěží za předvedené výkony. 
● Vyslechlo hodnocení kvality domácích soutěží od předsedy soutěžní komise Jana 

Urbana 
● Schválilo návrh, aby ČSOS vstoupil do jednání s MTBO komisí IOF a mapovou komisí 

IOF s cílem urychlit a správně navrhnout revizi mapového klíče MTBO. Česká 
republika nabídne možnost spolupráce na přípravě i testování nového klíče včetně 
preferované varianty že tuto aktivitu povedou zástupci z ČR. Za sekci MTBO je 
vedením dalších jednání pověřen Petr Hanovec 

● Pověřilo Jana Urbana úpravou pravidel a soutěžního řádu, dle zaslaných upozornění 
na nesrovnalosti a formální chyby.  

● Shromáždění sekce doporučilo dále diskutovat o možném zavedení rankingu a 
pověřilo Pavla Štáfka a Martina Sajala přípravou testovacího rankingového žebříčku 
pro sezonu 2019. 

● Schválilo sloučení kategorií M21B a M21C pro ČP 2019 a dále 
● Schválilo zavedení kategorie M40A M40B poměrem 7 pro, 4 proti, 1 se zdržel 
● Doporučilo VV sekce promyslet systém dotací pořadatelům dětských závodů 
● Schválilo zavedení kategorie W60 a pověřilo Jana Urbana dopracování PP a SŘ 
● Pověřilo Pavla Štáfka zajištěním aktualizace vzhledu a funkčnosti webu mtbo.cz v 

koordinaci se stávajícím webmasterem s důrazem na větší propagaci úspěchů mtbo 
reprezentací a sponzorů sekce.  

● Pověřilo Pavla Štáfka přípravou semináře trenérů a přípravou návrhu systému 
trenérské kvalifikace pro MTBO 

● Vzalo na vědomí termínovou listinu závodů ČP MTBO pro rok 2019 
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7VfxoFa80aBAIvrRRuMtprZG80BLKJ9
XXxwFH4pbIw/edit#gid=1551748420) 
  

 
 
Zapsal: Jiří Vraný 
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