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Zápis ze schůze komise skialpinismu při ČHS 
 
 

V Trutnově dne 15.11.2016 
 
 

Program:  
 
1. Seznámení účastníky se situací  na svazu. 
 
2. Čerpání rozpočtu komise 2015-2016  

Zbývá čerpání  cca 24.000,-, které  budou  vynaloženy na reprezentační soustředění na 
Stubaii. Za zbytek budou vybaveni reprezentanti oblečením, případně bude proveden 
nákup cen na odměny vítězů.  

 
3. Český pohár 2016-2017  

Komise se dohodla na čerpání rozpočtu  dle tabulky zaslané VV. 
 

4. Reprezentační družstvo 2017 
Komise se dohodla na 4 členném reprezentačním družstvu  na podkladě výsledků z 
minulé  sezóny a byli nominováni dospělí Michal Štantejský, junior David Novák a žena 
Lucie Luštincová. Zbylé  místo může být doplněno  na podkladě výsledků ze závodů 
během nastávající sezóny. Lucie Luštincová  musí  svou výkonost potvrdit v prvních  
dvou  závodech ČP. 

 
5.    Český pohár 2016- 2017 
       Komise se dohodla na termínech  závodů: 
 
14.1.17  SUN Outdoor Bílá – Beskydy   sprint   SEP 
15.1.17 Rally Červenec   start-cíl SEP  Slovensko 
21.1.17 Dolní Morava Jeseníky   start-cíl 
11.2.17 Bouřňák Krušné hory  start –cíl 
4.3.17   Rokytnice Krkonoše   start –cíl  
11.3.17 Špindl mistrovství ČR   start –cíl   
18.3.17 Memorial Im Oppenheima   start – cíl SEP  Polsko 
 
Do  českého poháru  bude zařazen jeden  závod na Slovensku a jeden v Polsku, které zároveň 
budou spolu se závodem v Bílé součástí Středoevropského poháru. 
 
Doplnění: po jednání se Slovenskou a Polskou stranou byl zrušen závod ve sprintu v Bílé 
a závod Rallye Červenec se uskuteční v sobotu 14.1.2017. 
 
6. Různé  

a) Bodování Českého poháru: Vítězem poháru se stane jednotlivec, člen ČHS, který 
získá nejvíce bodů v šesti  závodech ze sedmi 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. Účast na závodech  středoevropského 
poháru je ohodnocena 1,5 násobným počtem bodů.  
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Doplnění: po redukci závodu ve sprintu na Bílé se snižuje počet závodů na šest a 
započítávat se bude pět nejlepších výsledků. Ostatní zůstává.  

b) 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  dle dohody s pořadatelem a rozhodnutí komise. Komise podpoří 
závody Středoevropského  poháru  dle výsledku jednání s partnery. 

c) Komise povede jednání za účelem sjednocení kategorií Českého poháru a 
Středoevropského  poháru. 

d) Komise rozhodla, že je povinnost užívat  certifikované  helmy v rámci  závodních  
kategorií.   

e) 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.     
 
f) Komise ukládá organizátorům závodů, aby vedli u každého  závodníka ročník narození a 
zajistili  na závod provoz půjčovny  skialpového  vybavení, kontrolování průkazek ČHS a 
uplatnili rozdílné sazby pro  členy a nečleny ČHS, ve kterých  zvýhodní členy ČHS.  
 
 
 
        Zapsal:   Lukáš Havel   
       Doplnil: Pavel Jirsa 
 
Přítomni: Pavel Jirsa, Štěpán Pleskač, Jan Pochobradský, Lukáš Havel     


