BIKETRIAL CZECH REPUBLIC
K.H.Máchy 14, 678 01 Blansko, Czech Republic

Zápis z jednání komise Biketrialu č. 2 ze dne 7.12.2012

ÚČASTNI:
Radim Kakáč (RKAK), Vladimír Pavlík (VPAV), Martin Hanzal (MHAN)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:
Komise na svém jednání navrhla a schválila poplatky a sazebník odměn na rok 2013. Dále komise
probírala následující body, ze kterých vznikly další úkoly pro jednotlivé členy komise:
•

Seznam závodů na rok 2013.

•

Nutnost úpravy pravidel sportovního řádu a to buď změnou některých bodů nebo
upozorněním na body, které se nedodržují nebo nedodržují přesně.

•

Zvýšení úrovně rozhodčích a sportovních komisařů, souvisí se zvýšením odměn rozhodčím a
snahou o zvýšení úrovně závodů.

•

Návrh rozpočtu na rok 2013, rozpočet bude vytvořen nejprve pouze ze zajištěných příjmů na
začátku roku 2013, poté aktualizován na konci prvního čtvrtletí 2013 podle dotací na
reprezentaci a talentovanou mládež a případně na konci prvního pololetí 2013 podle dotací
na sport.

•

Na základě představ členů komise a podle zaslaných připomínek od jednotlivých SC, jezdců a
činovníků bude připravena strategie na celé čtyřleté období.

•

Komise by ráda podpořila pořádání zimního poháru a soustředění mladých jezdců v roce
2013.

ÚKOLY:
1. Zveřejnění schválených poplatků a sazebníku odměn na rok 2013 na oficiálních webových
stránkách do 15.12.2012. Zodpovědný RKAK.
2. Vytvoření seznamu činovníků na rok 2013 a ověření jejich zájmu. Seznam bude zveřejněn do
28.2.2012. Zodpovědný VPAV.

3. Úprava sportovního řádu, respektive zdůraznění jednotlivých bodů na základě negativních
zkušeností z roku 2012. Součástí budou i úpravy pro rozhodčí a sportovní komisaře. Úpravy
budou zveřejněny do 28.2.2012. Zodpovědný MHAN.
4. Školení činovníků včetně organizátorů závodů v roce 2013 proběhne nejpozději do 31.3.2012
v Sokolovně v Novém Veselí. Zodpovědný VPAV.
5. Návrh rozpočtu pro sezonu 2013. Zveřejnění do 31.1.2012. Zodpovědný RKAK.
6. Zjištění zájmu o pořádání zimního poháru a domluva jejich podpory. Do 15.12.2012.
Zodpovědný MHAN
7. Zjištění zájmu o pořádání soustředění a jejich podpora. Do 15.12.2012. Zodpovědný MHAN.
8. Návrh nové webové stránky www.biketrial.cz. Do konce roku proběhne setkání komise
s vybraným realizátorem. Zodpovědná osoba a konkrétní termíny budou určeny po tomto
setkání.

V Mutěnicích 7.12.2012, zapsal Martin Hanzal

Schválil 10.12.2012:

Radim Kakáč
Vladimír Pavlík

