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Zápis komise závodního skialpinismu při ČHS 

 
V Dobrušce dne 4.12. 2018 

Přítomni: Pavel Jirsa, Jan Pochobradský, Jakub Fabián,  

    Štěpán Pleskač – nepřítomen 

Hosté: Jakub Urban, Jan Fajt 

 

Program:                                                                                                                                                                   
1, Zahájení a přivítání                                                                                                                                                              
2, Středoevropský pohár 2019                                                                                                                            
3, HUDY Český pohár ve skialpinismu 2019                                                                                                                                               
4, Výjezdy reprezentace 2019                                                                                                                              
5, Různé                                                                                                                                                                    
6, Závěr 

 

1, Zahájení  

Na úvod jednání komise přivítal předseda přítomné členy komise i hosty.   

 

2, Středoevropský pohár ve skialpinismu 2019   

Na základě obdrženého emailu od vedoucích představitelů Slovenské skialpinistické asociace 
s návrhem o nepořádání Středoevropského poháru ve skialpinismu v roce 2019 komise rozhodla, že 
v roce 2019 pořádání Středoevropského poháru taktéž nepodpoří. Důvodem je špatný přístup polské 
strany ( nekomunikativnost ) a neochota se přizpůsobit termínům již předem stanovených závodů 
jednotlivých národních pohárů. Další závod, který polská strana navrhuje je v polovině dubna, tedy 
1,5 měsíce po skončení ČP a tudíž z pohledu závodního hlediska nesplňuje podmínky proč SEP 
pořádat.   

 

3, HUDY Český pohár ve skialpinismu 2019 

Po diskuzi komise s konečnou platností odsouhlasila všechny závody HUDY Českého poháru ve 
skialpinismu pro roky 2019. Do HUDY ČP 2019 byly zařazeny tyto závody: 

12.1.2019 O dřevěného Krakonoše   Rokytnice n. Jiz.  start – cí, jednotlivcil  

26.1.2019 Kralický Sněžník    Dolní Morava  vertical, jednotlivci 

9.-10.2.2019 Hore dole Derešom  Jasná, Slovensko 9.2. start – cíl                                                             

                                                                                                                                10.2. vertical 
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16.2.2019 Skialp night Říčky   Říčky v Orl. Horách start – cíl, jednotlivci 

2.3.2019   Krkonoše 2019   Špindlerův Mlýn start – cíl, jednotlivci 

                M ČR, finále HUDY ČP 

Komise rozhodla závody na Slovensku podpořit organizátorem požadovanou částkou 500,- EU. 
Vypracováním „Vyhlášení HUDY Českého poháru 2019“ byl pověřen J. Pochobradský. 

 

4, Výjezdy reprezentace v roce 2019 

Na jednání komise byl přizván Jakub Urban, se kterým byly domluveny podmínky pro výjezdy 
reprezentace v roce 2019 na přípravné soustředění, vybrané Světové poháry a Mistrovství světa dle 
schváleného rozpočtu komise na rok 2019. Komise pověřila J. Urbana přípravou a vedením výjezdů 
reprezentace. 

 

5, Různé 

Komise schválila přípravné zahraniční soustředění před sezonou pro reprezentanty reprezentující 
v roce 2019.  Pořádáním soustředění byl pověřen J. Urban. Veškeré náklady na soustředění – 
ubytování, cestovné, atd. musí být proplaceny do konce roku 2018. 

Za nedočerpané finance z rozpočtu 2018 bude doplněno reprezentační oblečení. Návrhy na doplnění 
reprezentačního oblečení předloží J. Urban tak, aby bylo možno proúčtovat ještě v letošním roce. 

Vrácení starého reprezentačního oblečení od S. Heczka a T. Lichého byl pověřen P. Jirsa.  

 

6, Závěr 

 

Zapsal: Pavel Jirsa 

Ověřil: J. Pochobradský 

 

 

 

 

 

  


