
Zápis ze Shromáždění sekce  MTBO 16. 10. 2015

Místo: RS Zubří
Účastníci:  Zbyněk Pospíšek, Jan Urban, Petr Lukavec,  Miroslav Kalina
Vašek Husák, Honza Medlík, Ondřej Hašek, Michaela Hančíková, Martin Štěpánek, Radek Sedlák, Renata 
Paulíčková, Jan Skoupý, Pavel Musil,  Leoš Bogar,

Hosté: Jan Kouřimský, Jiří Putík, Luisa Pospíšková, Jiří Král, Pavel Štáfek,  Josef Doležel, Eva Knitlová, 
Miroslav Rygl,  Milan Meier, Martina Tichovská, Marie Březinová, Libor Kříž, Ondra Buchtík, Zuzka 
Tomečková

Omluveni:  Milan Jirásek,  Jiří Vraný, Robert Urbaník, Radan Kamenický, Martin Sajal 

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

a. Hodnocení
b. Plány
c. Financování

4. Soutěže
a. Hodnocení sezóny 2015 – kvalita závodů, poučení z letošních chyb a upozornění na možná 

úskalí
b. Termínová listina 2016
c. Ustanovení skupiny možných členů jury a hlavních rozhodčích

5. Úprava pravidel
6. Rozvoj MTBO v ČR 
7. Pořádání mezinárodních akcí – MS, MSJ,  WRE, 
8. Sponzoring (soutěže)
9. Volba delegátů na VH ČSOS 2015 
10. Klíč k výběru delegátů na SS v roce 2016
11. Různé

Shromáždění sekce MTBO:
 vyslechlo hodnocení domácí sezony od předsedy sekce MTBO Zbyňka Pospíška
 vyslechlo hodnocení reprezentační sezony od šéftrenéra RDJ –Petra Lukavce a  RDD předsedy sekce 

Zbyňka Pospíška
 poděkovala trenérům 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
 schválilo následující změny SŘ a KŘ pro sezonu 2016: 

o zřeknutí se licence  - znamená, že zůstane kategorii ten, který by měl sestoupit (z horní 
kategorie, nyní je nabídnuto dalšímu v pořadí), zříci se může neomezený počet (nyní jsou jen 3)

o provést revizi směrných časů¨
o závodník kat. M14 může startovat v družstvu místo ženy 

 schválilo následující změny pravidel od 1.1.2016:
o letmé starty – v době startu kolo v klidu a jednu nohu na zemi
o zákaz jízdy mimo mapu
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 vyslechlo informaci o termínové listině sezony 2016 a počty závodů započítaných do celkového 
hodnocení ČP:  

Termín Pořadadel Závod
7. 8. 5. 2016 Mamuti (Ultra) Long + Middle
21. - 22.5.2016 SJI Middle + Long
11. - 12. 6. 2016 AUT Middle + Long
25. - 26. 6. 2016 EKP Middle + Long
26. - 28.8.2016 VIV (pův. 19.-21.8.) Middle + MČRSprint + MČR štafery + Long 
3. - 4.9.2016 SJC Middle + FO
16.-17.9.2016 SMR Noční sprint + MČR Middle + MČR Long
15.-16.10.2016 BOR Sprint + Middle + MČR Družstva

o celkový počet závodů jednotlivců 18 (Mamuti, SJI, AUT, EKP, VIV, SJC, SMR a BOR) štafety a 
družstva

o kategorie elita:  12 závodů z 18
o kategorie dětské 14, 17 a veteráni nad 50 let - 8 závodů z 18.
o ostatní kategorie ČP - 10 závodů z 18
o platí vždy v kategoriích mužů i žen

 doplnilo a schválilo seznam členů jury
 vyslechlo vystoupení Jana Kouřimského na téma Vize 2020 – Kam směřuje České MTBO a Projekt 

100
závěry a doporučení:

o provést odbornou analýzu příčin úbytku počtu účastníků závodů v MTBO
o připravit anketu 
o snížit počet závodů ČP
o podpořit rozvoj regionálních závodů, i jednodenních
o připravit koncepci práce s mládeží
o připravit Superpohár pro mládež
o zřízení nižších organizačních celků (oblastí, regionů) s odpovědnými osobami
o svolat pracovní skupinu pro práci s mládeží
o připravit dvě akademie MTBO 

 vyslechlo informaci o pořadatelství MS MTBO 2015 od technického ředitele závodu Jiřího Putíka
 v oblasti pořádání dětských závodů

o doporučilo pořadatelům závodů pokračovat v pořádání závodů pro děti v kategorií MW10 
(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.

o doporučilo organizovat závody v kategorii WM12 po fáborcích a se startem na krabičku – bez 
počítání žebříčku, vyhlašovat společně s ostatními kategoriemi,

 v metodické oblasti 
o doporučuje připravit manuál pro rozhodčí rozhodčích a stavitelé tratí – termín jaro 2016
o doporučilo připravit seminář stavitelů a rozhodčích – termín jaro 2016
o doporučilo zorganizování školení používání OCAD – termín jaro 2016
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 doporučuje klubům pořádání oblastních závodů, například v přidružení k oblastním závodům OB a 
pokusit se realizovat nábory a přípravu mladých závodníků (kategorie MW 14, 17 a 20)

 doporučuje pořízení reklamních vlajek MTBO.CZ  a plachty ČP a MČR na rok 2016

 zvolilo delegáty VH ČSOS 2015– Zbyňek Pospíšek,   Milan Meier, Tomáš Zrník, Aleš Linhart
 schválilo klíč pro delegáty SS 2016 – právo účastnit se shromáždění sekce budou mít v roce 2016: 

o zástupci pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2016(Mamuti, SJI, EKP, VIV, SJC, SMR, BOR)
o zástupci pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2017
o a členové vedení sekce (Jirásek, Urban, Pospíšek, Vraný, Lukavec) a SK (Kalina, Urbaník)

 doporučilo do soutěžního řádu 
o započítávání průměrů dle počtu odůvodněných neúčastí  na závodech ČP (reprezentace, 

pořádání závodu ČP)
o popsat postup při vyhlašování  MČR (hymna, pořadí kategorií, předávání medailí a diplomů)
o uvést kolik závodníků v jednotlivých kategoriích bude vyhlášeno při závěrečném vyhlášení  

celkových výsledků ČP
o provádět vyhlašování kategorií na přeskáčku
o do prováděcích pokynů doplnit rozdělení startovních čísel po kategoriích a systém jejich 

předávání

Zapsal:  Zbyněk Pospíšek
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