Zápis ze Shromáždění sekce MTBO 23. 11. 2019
Místo: Praha 10 - Hostivař, Toulcův dvůr, Kubatova 32/1
Účastníci: Zbyněk Pospíšek, Jan Urban, Jiří Vraný, Petr Lukavec, Robert Urbaník, Tomáš Zrník,
Leoš Bogar, Pavel Štáfek, David Hlaváč, Martin Smrt, Jan Král, Lukáš Chmelař, Tomáš Štregl,

Ondřej Hašek
Hosté: Petr Hanovec, Jiří Putík, Petr Svoboda, Milan Meier, Kateřina Mikanová, Jan Hašek
Omluveni: Milan Jirásek, Mirek Kalina, Jaroslav Tůma, Martin Horák
Program:
1. Zahájení
2. Zhodnocení činnosti sekce 2019
a. Celkové hodnocení
b. Reprezentace
· Hodnocení
· Plány
· Financování
c. Soutěže
· Hodnocení sezóny 2019 – kvalita závodů, poučení z letošních chyb a
upozornění na možná úskalí
3. Plán činnosti sekce 2020
· Termínová listina 2020
· Ustanovení skupiny možných členů jury a hlavních rozhodčích
4. Návrhy na úpravy dokumentů sekce
5. Rozvoj MTBO v ČR – (organizace ČP, trenéři, rozhodčí, práce s mládeží)
6. Pořádání mezinárodních akcí – MS, ME, WRE, juniořl, dorost
7. Sponzor ing (soutěže, reprezentace)
8. Volba delegátů na VH ČSOS 2019
9. Klíč k výběru delegátů na SS v roce 2020
10. Různé

Zápis z jednání shromáždění sekce
Shromáždění sekce MTBO:
· Vyslechlo hodnocení domácí sezony od předsedy sekce MTBO Zbyňka Pospíška.
· Zvolilo Zbyňka Pospíška, Jana Urbana, Jana Krále a Jan Skoupého jako delegáty sekce
MTBO na VH ČSOS 2019. V případě, že se někdo ze zvolených účastní nebude moci jednání
VH zúčastnit, nominuje dalšího delegáta předseda sekce.
· Schválilo klíč pro delegáty SS 2020 – právo účastnit se shromáždění sekce budou mít v roce
2019:
o zástupci českých klubů - pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2020
o zástupci českých klubů - pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2021
o a členové vedení sekce (Jirásek, Urban, Pospíšek, Vraný, Lukavec) a SK (Kalina,
Urbaník)
· Vyslechlo hodnocení reprezentační sezony od trenérů RD a JRD Jiřího Vraného a Petra
Lukavce a poděkovalo jim za práci u reprezentace.
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Poděkovalo reprezentantům za výborné výkony, zejména medailistům z MS, JMS, ME, MEJ
a MED.
Poděkovalo sponzorům sekce a reprezentace - Janu Královi, společnostem Emporia CZ a
Sporticus
Vyslechlo informace o přípravě MS MTBO 2020 od členů organizačního výboru Zbyňka
Pospíška a Milana Meiera
Vyslechlo hodnocení kvality domácích soutěží od předsedy soutěžní komise Jana Urbana
Pověřilo soutěžní komisi zapracování následujících změn do dokumentů MTBO:
o MČR bude vyhlášeno jako uzavřené, titul mistra ČR může získat pouze občan ČR
o změnit pravidlo předností pro jízdu do kopce. Závodník jedoucí z kopce dolů musí dát
přednost závodníkům jedoucímu do kopce.
o zapracovat mezinárodní pravidla pro organizaci hromadného startu do pravidel ČP
o upravit pravidla pro hostování družstev pro mládežnická družstva – krajská pětičlenná
družstva s možností hostování pro 7, proti 6, zdržel se 1. Protinávrh byl tříčlenné
klubové mix tříčlenné týmy.
o pořadí mužů a žen v družstvu je zcela na uvážení konkrétního týmu
o start závodníků M14 v družstvu veteránů podle stejných pravidel jako v družstvu
dospělých – pro 9, proti 5
Doporučilo spustit testovací provoz rankingu MTBO v sezoně 2020
Schválilo navýšení maximálního startovného pro dospělé kategorie o 50 Kč.
Schválilo maximální startovné pro štafety 600 pro dospělé a veterány a 300 pro kategorie
mládeže v poměru 8 : 7. Protinávrh byl trojnásobek individuálního startovného.
Schválilo maximální startovné pro družstva 1000 pro dospělé a veterány a 500 pro kategorie
mládeže.
Schválilo návrh termínové listiny ČP 2020
Schválilo zavedení semináře rozhodčích a zavedení licence rozhodčích. Členové jury a hlavní
rozhodní závodů ČP musí mít licenci rozhodčího.
Vyslechlo informace Pavla Štáfka o koncepci rozvoje práce s mládeží a metodice MTBO.
Vyslechlo informace Jiřího Putíka o činnosti komise MTBO IOF a chystaných mezinárodních
akcích.
Vyslechlo informace Petra Hanovce o probíhajícím procesu aktualizace mapového klíče
ISMTBOM.

Zapsal: Jiří Vraný

