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

Zápis z jednání komise Biketrialu č. 3 ze dne 11.01.2013

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

PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍHO JEDNÁNÍ KOMISE:
1. Zveřejnění schválených poplatků a sazebníku odměn na rok 2013 na oficiálních webových
stránkách do 15.12.2012. Zodpovědný RKAK.
•

SPLNĚNO – je nutné komunikovat mezi ostatní oficiální stanovisko.

2. Vytvoření seznamu činovníků na rok 2013 a ověření jejich zájmu. Seznam bude zveřejněn do
28.2.2012. Zodpovědný VPAV.
•

PROBÍHÁ – do konce ledna budou osloveni navržení činovníci.

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.
•

PROBÍHÁ – na základě zkušeností z minulých let a návrhů od jezdců a činovníků se
v řádech budou upravovat především části Kontrolní úseky, Značení, Přihlášky,
Kategorie, Rozhodčí, Organizování závodů, Nominace a Licence. Některé části budou
upraveny přímo do řádu a některé budou formou komentáře s vysvětlením výkladu
komisí BTR.

4. Školení činovníků včetně organizátorů závodů v roce 2013 proběhne nejpozději do 31.3.2012
v Sokolovně v Novém Veselí. Zodpovědný VPAV.
•

PROBÍHÁ

5. Návrh rozpočtu pro sezonu 2013. Zveřejnění do 31.1.2012. Zodpovědný RKAK.
•

PROBÍHÁ – první verze rozpočtu bude připravena pouze z příjmů komise.

6. Zjištění zájmu o pořádání zimního poháru a domluva jejich podpory. Do 15.12.2012.
Zodpovědný MHAN

•

SPLNĚNO – osloveni byli úspěšní pořadatelé loňského Zimního pohár – Hamry a
Olomouc. Hamry pořádat nebudou, Olomouc ano. Domluvit finanční podporu komise
pro Olomouc.

7. Zjištění zájmu o pořádání soustředění a jejich podpora. Do 15.12.2012. Zodpovědný MHAN.
•

SPLNĚNO – osloveni pořadatelé loňských soustředění Hamry a Olomouc. Hamry
budou pořádat ve vlastní režii a odmítli podporu komise. Olomouc bude pořádat a
vyjednat finanční podporu komise.

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.
•

PROBÍHÁ – existuje grafický návrh a členění. Do 20.1.2013 budou stránky připraveny
k naplnění a ladění. Stránky budou připraveny do konce ledna a poté spuštěny.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:
Komise probrala a navzájem se informovala o probíhajících úkolech. Všechny úkoly jsou v termínech
a probíhají jednotlivé dílčí kroky k naplnění.
Probrali jsme všechny návrhy k tomu, čím by se komise měla zabývat, které dorazily od jednotlivých
SCček. Primárním cílem je vytvoření strategie rozdělování financí, propagace, zvyšování počtu jezdců
a zlepšování úrovně pořádání závodů.
Projednávání oblastí, které chce komise v průběhu svého působení zlepšit. Jsou to:
•

Rozdělování financí podle daných kritérií s důrazem na podporu SCček.

•

Způsob propagace BTR.

•

Hledání spolupráce s UCI.

Vysvětlení postupu nominace na MS bude zveřejněno před zahájením sezóny a bude součástí
komentáře ke sportovnímu řádu.
Zvážení setkání komise a šéfů SCček před zahájením sezóny, na které bude probrána strategie a
změny pro sezónu 2013.

USNESENÍ:
•

Komise bude veřejně a otevřeně reagovat v diskuzích a zrychlí informování o probíhajících
činnostech. Informace nebudou pouze formou zápisu z jednání komise, ale přímo
v diskusních fórech a článcích.

•

Komise schválila příspěvek 2.000,- Kč pro SC OLOMOUC, jakožto pořadatele zimního závodu
v jejich hale.

•

Komise schválila příspěvek 2.000,- Kč pro SC OLOMOUC na pořádání jarního soustředění.

ÚKOLY:
9. Setkání se zástupci SC a společné nastavení spolupráce do budoucna. Vymyslet termín a
místo. Nejspíš v průběhu března. Zodpovědný VPAV
10. Vytvoření startovní listiny a schválení kalendáře závodů do 15.2.2013. Zodpovědný RKAK.
11. Zahájení jednání s UCI o možné spolupráci. Jednání proběhne do 15.2.2013. Zodpovědný
MHAN.

V Novém Veselí 12.01.2013, zapsal Martin Hanzal

Schválil 14.01.2013:

Radim Kakáč
Vladimír Pavlík

