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Zápis 
z jednání komise závodního skialpinismu při ČHS ze dne 27.11. 2011. 

Přítomni: Jirsa P., Pleskač Š., Kalousek J., Havel L. 
 
 
 
1, Zhodnocení uplynulé zimní sezony – reprezentace, SEP, ČP, nový sponzor atd. 
    Komise zhodnotila spolupráci s novým sponzorem SCARPA a organizaci všech  
    uskutečněných závodů v sezoně 2011. Přes celkový nedostatek sněhu na všech závodech 
    Scarpa ČP se podařilo kromě závodu v Beskydách uskutečnit závody na dobré úrovni a za  
    to jim byla vyplacena odměna dle sepsané dohody v plné výši. Celkový sponzor Scarpa  
    oproti původní dohodě navýšil věcné ceny jako odměny pro vítěze a pokud bude z jeho  
    strany zájem bude jednat s ČHS o navýšení plnění ze strany ČHS formou navýšení  
    reklamy. Závody SEP také O.K: 
 
 
 
2, Čerpání rozpočtu – přehled ( v příloze ), čerpání zbylých peněz do konce roku 
    Vzhledem ke kolizi termínů pořádání závodů SP a ČP nebyl žádný reprezentační výjezd na  
    závody SP a neúčast dvou reprezentantů na MS v Andoře a navýšení plnění Scarpy pro  
    celkové vítěze ČP byla úspora v rozpočtu komise ve výši cca 90.000,- Kč. Komise 
    rozhodla tyto peníze rozdělit na soustředění reprezentantů před zimní sezonou v měsíci  
    prosinci. Místo bude vybráno dle sněhových podmínek. Dále bude z rozpočtu nakoupen  
    materiál pro reprezentanty, který podléhá rychlému opotřebení či destrukci (pasy, hole atd.) 
    Zbytek peněz bude investován do obnovy nových reprezentačních kombinéz ( staré jsou již  
    6 let používané ) a na nákup nových vest. Kombinézy i vesty budou označeny nápisem  
    CZECH REPUBLIC a logem ČHS. 
 
 
 
3, Kalendář závodů ČP + SEP  
    Komise po dlouhé debatě rozhodla o zařazení závodů do Scarpa ČP následovně: 
    7.1. Krušné hory – Bouřňák  start – cíl, jednotlivci  nominační závod     
  14.1. Rokytnice n. Jizerou   vertical, jednotlivci  nominační závod     
  21.1. Janské Lázně – NTP   start – cíl, jednotlivci  SEP, noční závod    
  19.2. Polsko – Pilsko   start – cíl, dvojice  SEP 
    3.3. Rokytnice – O dřevěného Krakonoše start – cíl, jednotlivci   
  17.3. Krkonoše 2012 – Špindl  start – cíl, jednotlivci  M ČR 
   31.3.-1.4. Slovensko   start – cíl, vertical,   finále SEP,finále ČP 
 
   P. Jirsa domluví se zástupci Scarpy navýšení o jeden závod navíc za neuskutečněný závod v  
   Beskydách. 
   Do vyhlášení nového ročníku ČP ( SCARPA ) podmínku pro zařazení do celkových  
   výsledků Scarpa ČP členství v ČHS ( přizpůsobení se pohárům SK a PL ). 
   Do celkových výsledků se bude započítávat 5 nejlepších výsledků ze 7 závodů. 
   Ostatní bude jako dříve. 
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4, Reprezentace  
    Nominační závody byly stanoveny s předstihem z důvodu časného konání ME – 
    závody v Beskydách ( start – cíl ) a závody v Rokytnici n. J. ( vertical ). 
    Nominační kriteria budou zveřejněna na webu ČHS. 
    Po nominaci nový členů repre teamu budou podepsány nové repre smlouvy, které připraví  
    ČHS.  
    I přes kolizi termínů ČP a SP komise stanovila 3 závody SP pro reprezentanty: 
 
    21.1. Fort Blanca – Andorra  vertical + individual 
      3.3. Cima d Asta – Itálie   sprint + individual 
    25.3. Marmotta trophy – Itálie  individua 
 
 
 
5, Návrh rozpočtu na rok 2012  
    Návrh rozpočtu byl navržen dle přílohy tohoto zápisu. Navýšení rozpočtu oproti loňskému  
    roku je z důvodu narůstajících nákladů na dopravu, ubytování a navýšení reprezentačních  
    výjezdů na závody SP na 3.  
 
 
 
Zapsal: Pavel Jirsa 
 

 
 

 
 


