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Zápis komise závodního skialpinismu při ČHS 

 
V Trutnově dne 31.10. 2017 

Přítomni: Pavel Jirsa, Jan Pochobradský, Štěpán Pleskač 

 

Program:                                                                                                                                                                   
1, Čerpání rozpočtu komise 2017                                                                                                                         
2, Soustředění reprezentace                                                                                                                                           
3, Rozpočet 2018,                                                                                                                                             
4,Reprezentace 2018                                                                                                                                                
5, Licence ISMF 2018                                                                                                                                               
6, Český pohár 2018                                                                                                                                                       
7, Středoevropské pohár 2018                                                                                                                                     
8, Různé  

1, Čerpání rozpočtu   

Ke dni 30.10.2017 je rozpočet, který je 200.000,- Kč, čerpán ve výši 174.046,31 Kč. Zbývá vyčerpat do 
konce roku 2017 ve výši 25.953,69 Kč. Komise rozhodla o dočerpání rozpočtu dovybavením oblečení 
pro rozšířený reprezentační tým – 2x závodní kombinéza, 5x vrchní softselová bunda. 

2, Soustředění reprezentace 

Komise v letošním roce soustředění nepodpoří. Finančně podpoří soustředění všech 5 reprezentantů 
začátkem sezony (leden). 

3, Rozpočet 2018 

Návrh rozpočtu komise na rok 2018 bude navýšen o 10% z důvodu větší vzdálenosti konání ME v Itálii 
při závodech Trofeo Internationale Delle Etna a z důvodu rozšíření reprezentace na možných 5 členů. 
Komise dále diskutovala o možnosti uspořádání náborových akcí pro mládež. Schváleny byly dvě 
akce, které proběhnou v termínech konání dvou závodů ČP.  Zajištění těchto akcí bude ve výši cca 
50.000,- Kč až 60.000,- Kč. P. Jirsa zajistí předání požadavku o navýšení rozpočtu o uvedené částky VV 
ČHS. Š. Pleskač zajistí zpracování projektu včetně finanční analýzy. 

4, Reprezentace 2018 

Komise rozhodla na základě výsledků v uplynulé sezoně o nominaci do reprezentace.                   
Kadeti: Heczko Stanislav                                                                                                                                            
Junioři: Novák David, Urban Matyáš                                                                                                                       
Ženy: Macková Johana                                                                                                                                      
Muži: Lichý Petr 

Heczko, Urban a Macková musí potvrdit svoji formu na závodech ČP, které proběhnou před 
uskutečněním ME v Itálii do 22.2. 2018. 

5, Licence 2018 

Vzhledem k nominaci 5 členů reprezentačního družstva nebudou další licence v roce 2018 udělovány. 
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6, Český pohár 2018 

Návrh závodů ČP 2018 dle pořadatelů je: 

13.1. Bílá v Beskydech    

10.2. Bouřňák Krušné hory a Skialp Dolní Morava  

3.3. Rokytnice nad Jizerou 

10.3. Špindlerův Mlýn 

Závody 10.2. se kryjí se závody navrhovanými do SEP polskou stranou. Jednáním o posunutí závodů 
v KH byl pověřen P. Jirsa. Jednáním o posunutí závodů na Dolní Moravě a v Polsku byl pověřen J. 
Pochobradský. 

Komise jednala o konání M ČR v Rokytnici nad Jizerou ( pověřen jednáním P. Jirsa ). Vyhlášení 
výsledků ČP 2018 bude ve Špindlerově Mlýně. 

7, Středoevropský pohár 2018 

Komise zhodnotila průběh konání SEP v roce 2017. Závody na Slovensku proběhly na dobré úrovni. 
Závody v Polsku však proběhly za velice špatných podmínek – nedostupnost ubytovacího zařízení, 
špatné ubytování a hlavně špatná organizace samotného závodu ( zkrácení tratě za špatného počasí 
). I přes tyto negativní jevy se komise rozhodla v SEPu v roce 2018 pokračovat, avšak za podmínky 
odstranění výše uvedených nedostatků z polské strany. Oznámením našeho rozhodnutí o účasti za 
uvedených podmínek polské a slovenské straně byl pověřen J. Pochobradský. Za polskou stranu byl 
navržen do SEPu závod v Pilsku 10.2.  Závod v Pilsku je závod družstev a tudíž pro celkové bodování 
SEPu v jednotlivcích nevypovídající o skutečné sportovní hodnotě jednotlivců. J. Pochobradský byl 
pověřen jednáním o zařazení jiného závodu. Slovenská strana zatím závod ani termín na Slovensku 
nenavrhla. Zato však z jejich strany byl navržen závod na české straně v Bílé. Komisi se tento postup 
nezdá být akceptovatelný. Komise jednala o navržení závodu v Bílé, Rokytnici nebo ve Špindlu. 
Jednání probíhají. 

8, Různé 

- Předseda seznámil ostatní členy s rezignací L. Havla na člena komise soutěžního skialpinismu 
při ČHS. Komise je ve tříčlenném složení schopna jednat, přesto však bude hledat nové členy 
z Krušných hor, Dolní Moravy nebo Beskyd. 

- Předseda seznámil členy komise s probíhajícími jednáními o zajištění ukázek skialpinismu při 
Olympijských dnech v Beskydech a Jeseníkách 

- Předseda oznámil o možnosti nominace na Juniora roku. Komise nikoho nenavrhuje 
- Sponzor ČP 2018 – koncem loňské sezony se se sponzorstvím ČP hlásily firmy Alpsport a 

Norská Móda. P. Jirsa prověří jejich zájem či nezájem. 
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Doplnění zápisu na základě emailové korespondence: 

- Komise podpoří uskutečněné závody českého poháru v ČR částkou ve výši 6.300,-Kč a 
to s ohledem na kvalitu pořádaného  závodu a M ČR částkou ve výši 9.500,-Kč. Podpora 
bude vyplacena  dle dohody s pořadatelem a rozhodnutí komise. Komise podpoří 
závody Středoevropského  poháru  dle částky uvedené v pravidlech SEP. 

 

 

Zapsal: Pavel Jirsa 

Ověřil: J. Pochobradský  

 


