
Zápis ze Shromáždění sekce  MTBO 14. 10. 2016

Místo: Restaurace Ajeto Nový Bor

Účastníci:  Zbyněk Pospíšek, Jan Urban, Petr Lukavec, Jiří Vraný,  Miroslav Kalina, Robert Urbaník, Radek 
Sedlák, Renata Paulíčková, Štěpán Merenus, Tomáš Zrník, Pavel Musil, Matěj Mišoň, Leoš Bogar, Milan Bílý, 
Jiří Král, Jiří Hejna, Martin Horák, Václav Husák, Ondřej Hašek, Martin Štěpánek, Radek Laciga

Hosté: Pavel Štáfek, Petr Svoboda, Jan Kouřimský, Kateřina Horáková, Jiří Putík, Eliška Masopustová, Petr 
Hanovec, Luisa Pospíšková, Jiří Šubrt, Libor Kříž, Martina Tichovská, Martin Ševčík

Omluveni:  Milan Jirásek 

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

a. Hodnocení
b. Plány
c. Financování

4. Soutěže
a. Hodnocení sezóny 2016 – kvalita závodů, poučení z letošních chyb a upozornění na možná 

úskalí
b. Termínová listina 2017
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 2016 
10. Klíč k výběru delegátů na SS v roce 2017
11. Různé

Shromáždění sekce MTBO:
 vyslechlo hodnocení domácí sezony od předsedy sekce MTBO Zbyňka Pospíška
 vyslechlo hodnocení reprezentační sezony od šéftrenérů RDJ –Petra Lukavce a RDD Jiřího Vraného
 poděkovalo trenérům za práci u reprezentace. Poděkovalo všem medailistům z MS, JMS a závodů SP 

za předvedené výkony.
 vyslechlo hodnocení kvality domácích soutěží od předsedy soutěžní komise Jana Urbana
 schválilo termínovou listinu sezony 2017 a počty závodů započítaných do celkového hodnocení ČP:  

Termín Pořadatel Typ závodu Lokalita
6.5.-7.5.2017 JES Ultra Long + Middle Rakovník
27.5.-28.5.2017 TSU Middle + Long Šumperk

10.6.-11.6.2017 KNC MČR  Middle + MČR Long Kostelec nad Černými lesy
17.6.-18.6.2017 LDC Middle + Long Lipová u Šluknova
24.6.-25.6.2017 XHK Middle + Long Trutnov
5.7.-9.7.2017 VPM Middle + MČR Sprint + Štafety Plzeň
2. - 3. 9. 2017 HUN Middle + Long Pákozd
23. - 24.9.2017 TBM Middle + Long Žďár nad Sázavou
14. - 15. 10. 2017 VSP Middle + Sprint + MČR Družstva ??
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 kategorie elita:  12 závodů ze 19
 ostatní kategorie ČP: 10 závodů ze 19
 platí vždy v kategoriích mužů i žen

o celkový počet závodů jednotlivců 19 (JES, TSU, KNC, LDC, XHK, VPM, HUN, TBM, VSP) štafety 
a družstva

 navrhlo následující změny dokumentů pro sezonu 2017: 

o změny SŘ a pravidel od 1.1.2017:
 upravit definici pohybu mimo mapu (změna jízdy na pohyb)
 doplnit do pravidel, že kontroly můžou být i na rideable area

o doplnilo a schválilo seznam členů jury 
o dále doplnit do dokumentů

 směrné časy pro hromadný start (delší middle)
 schvalovat hlavního rozhodčího při schvalování rozpisu
 změnit klasifikační řád –jedno  umístění do 10. místa v ME a do 6. místa v WE 

znamená udržení si licence pro další rok
 stanovit deadline na žádosti o výjimky
 upravit systém divokých karet
 tratě M50 a M60 již nemusí být shodné
 povinná pouze jedna open kategorie
 W20 má být shodné s W21A
 zavést veteránská družstva (součet 200 a věk min 40)
 zavést juniorská družstva (varianty per oddíl/per oblast/Morava vs Čechy)
 možnost placené školky
 upřesnit znění pravidla pro tvorbu červené skupiny (změnit počet započítávaných 

závodů v červené skupině na 5 (max 1 průměr))
 na startu povinná ukázka výtisku rideable area
 doporučení „milkování“ rohů
 sjednotit pravidla práva startu ve družstvech na M14 místo ženy

 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.) 

o doporučilo SK upřesnit pravidla pro kategorie WM10 a WM12 
 prodiskutovalo možnosti nasazení Si Air+ v Českém poháru a doporučuje počkat na další vývoj této 

technologie.
 zvolilo následující delegáty pro VH ČSOS 2016: Robert Urbaník, Eliška Masopustová, Petr Hanovec, 

Milan Jirásek
 schválilo klíč pro delegáty SS 2017 – právo účastnit se shromáždění sekce budou mít v roce 2017: 

o zástupci pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2017 (JES, TSU, KNC, LDC, XHK, VPM, TBM, 
VSP)

o zástupci pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2018
o a členové vedení sekce (Jirásek, Urban, Pospíšek, Vraný, Lukavec) a SK (Kalina, Urbaník)

 diskutovalo o tématech rozvoje MTBO v dalších letech, problematice udělování výjimek u licencí, 
rozložení závodníků v kategoriích ČP, červené skupině v kategorii elite a dalších tématech. 

Zapsali:  Zbyněk Pospíšek, Jiří Vraný, Jan Urban
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