
Zápis ze schůze komise skialpinismu při ČHS 
 
 

V Trutnově dne 24.11.2015 
 
 

Program:  
 
1. Čerpání rozpočtu komise 2014-2015  
Zbývá čerpání 12.677,00-Kč, které  budou  vynaloženy na ceny pro juniory  a kadety, kteří se 
zúčastnily Českého poháru 2015. Cenami budou odměněni mládežnické kategorie jako 
podpora k dalšími tréninku a závodní činnosti. Nabídky od jednotlivých prodejců zajistí  
Štěpán Pleskač a Pavel Jirsa. Nákup provede Pavel Jirsa. 
 
2. Český pohár 2015-2016  
Komise se dohodla na čerpání rozpočtu  viz tabulka.  
 
3.  Zástupce za Moravu 

Jednání se Zbychem  Kantorem, zda-li za sebe sežene zástupce za Moravu, aby byla  v komisi 
zastoupen region Jeseníků nebo Beskyd. J. Pochobradský navrhl oslovit pořadatele závodů na 
Dolní Moravě M. Černého. 
 
4. Reprezentační družstvo 2016 
Komise se dohodla na maximálně 5 členném reprezentačním družstvu  na podkladě výsledků  
minulé  sezóny. Do reprezentačního družstva byli nominováni dospělí Radek Groh, Michal 
Štantejský a Dominik Sádlo( závodící za kategorii espoir), David Novák junior. Zbylé  místo  
bude případně doplněno  na podkladě výsledků závodů během nastávající sezóny. 
 
5. Závody světového poháru 
Komise podpořila účast Davida Nováka na závodu  světového poháru ve dnech 30.1.-31.1. 
2016 v Itálii v Orobie a účast  Dominika Sádla dle jeho  zdravotního stavu. V případě dobré 
formy a finančních možností vyšle komise oba závodníky na závody SP do Itálie dne 
19.2.2016. 
 

Celá  reprezentace se zúčastní závodů  mistrovství  Evropy ve dnech  3.-7.2.2016 ve 
Švýcarsku, ale jednotliví  závodníci z reprezentačního  družstva budou  vysláni pouze 
v případě dostatečné  výkonnosti dle posouzení komise, případně může být rozhodnuto  
komisí o účasti  závodníka za podmínky jeho příspěvku.  
 
5.  Český pohár 2015- 2016 
Komise se dohodla na termínech  závodů: 
 
9.1.16 SUN Outdoor Bílá – Beskydy   sprint 
23.1.16 Dolní Morava Jeseníky   start-cíl 
13.2.16 Bouřňák Krušné hory  start –cíl 
5.3.16 Rokytnice Krkonoše   start –cíl  
2.4.16 Špindl mistrovství ČR   start –cíl   
 
Do  českého poháru  bude zařazen jeden  závod na Slovensku na základě jednání  se zástupci  
slovenské  strany. 



 
 
 
 
7. Různé  
a) Komise se dohodla na přesnější  nominaci na mistrovství  světa  ve skialpinismu (Sádlo, 
Novák, Štantejský, Groh), která bude dle výkonosti v průběhu  sezóny potvrzena s tím, že 
všechna místa nemusí  být obsazena. Komise si dále vyhrazuje právo udělit divokou kartu pro  
účast na mistrovství  světa. Komise se dohodla, že Štěpán Pleskač prověří možnosti 
ubytování, přihlášení a placení  za účast na mistrovství  světa a následně je po konzultaci 
s komisí ubytování zarezervuje. 
 
b) Bodování Českého poháru: Vítězem poháru se stane jednotlivec, člen ČHS, který získá 
nejvíce bodů v pěti závodech ze šesti vyhlášených závodů. V případě rovnosti bodů bude 
přihlédnuto k součtu časů ze závodů, kterých se tyto závodníci shodně zúčastnili. Při snížení 
počtu závodů o jeden z důvodu zrušení se snižuje i počet započítávaných závodů do 
celkových výsledků, ale při snížení počtu  závodů na tři se počet započítávaných  závodů  
nesnižuje. 

e) Komise podpoří uskutečněné závody českého poháru v Čechách částkou ve výši  6.300,-Kč 
a to s ohledem na kvalitu pořádaného  závodu a mistrovství  republiky částkou ve výši 9.500,-
Kč. Podpora bude vyplacena  na základě uzavřené smlouvy s pořadatelem a rozhodnutí 
komise. 

f) Komise ukládá Janu Pochobradskému, aby připravil nové vyhlášení závodů  českého 
poháru. V případě rovnosti  bodů  nechť rozhoduje nižší průměr poměrné časové ztráty na 
vítěze v jednotlivém závodě.     
 
h) Komise doporučí organizátorům závodů, aby zajistili  na závod provoz půjčovny  
skialpového  vybavení, kontrolování průkazek ČHS a uplatnili rozdílné sazby pro  členy a 
nečleny ČHS, které  zvýhodní členy ČHS.  
 
g)  Komise se dohodla na úpravě pravidel Českého poháru ve skialpinismu, které  zajistí 
Pavel  Jirsa. 
 
 
        Zapsal:   Lukáš Havel   
 
 
Přítomni: Pavel Jirsa, Štěpán Pleskač, Jan Pochobradský, Lukáš Havel     


