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

Zápis z jednání komise Biketrialu č. 4 ze dne 08.03.2013

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

PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍHO JEDNÁNÍ KOMISE:
1. Vytvoření seznamu činovníků na rok 2013 a ověření jejich zájmu. Seznam bude zveřejněn do
28.2.2012. Zodpovědný VPAV.


PROBÍHÁ – do konce jedna budou osloveni navržení činovníci.



PROBÍHÁ – bude vytvořen a doplněn nejpozději do společného setkání zástupců SC
plánovaného na 13.4.2013.

2. 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 a vysvětlením komise
BTR.



PROBÍHÁ – bude schválen po společném setkání zástupců SC plánovaného na
13.4.2013

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


PROBÍHÁ – z kapacitních důvodů v sokolovně v Novém Veselí proběhne 13.4.2013
v Novém Veselí. Program a pozvánka bude zveřejněna na webu.

4. Návrh rozpočtu pro sezonu 2013. Zveřejnění do 31.1.2012. Zodpovědný RKAK.


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



PROBÍHÁ – rozpočet není možné ještě připravit, protože nejsou uzavřeny smlouvy se
sponzory, u kterých stále probíhají jednání. Peníze z MŠMT do rozpočtu by měly být
známy na začátku dubna. Rozpočet bude připraven společně i s těmito penězi
s předpokládaným termínem do 30.4.2013.

5. 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.



PROBÍHÁ – nové webové stránky jsou připraveny a je nutné jejich naplnění. Domluvili
jsme se na spuštění webu před zahájení sezóny.

6. Vytvoření startovní listiny a schválení kalendáře závodů do 15.2.2013. Zodpovědný RKAK.


SPLNĚNO – Startovní listina byla schválena

7. Zahájení jednání s UCI o možné spolupráci. Jednání proběhne do 15.2.2013. Zodpovědný
MHAN.


SPLNĚNO – Proběhla komunikace a vzájemné informování o možnostech spolupráce
mezi UCI A BIU. Držitelé licenci BIU si budou moci zažádat o licence UCI a účastnit se
závodů UCI. Stejně tak i naopak, držitelé licencí UCI si budou moci zažádat o licence
BIU a účastnit se BIU závodů. Způsob nominací na UCI SP, ME a MS bude zveřejněno
na stránkách UCI.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:
Komise probrala a navzájem se informovala o probíhajících úkolech a informovala se o jejich stavu a
průběhu.
Komise byla seznámena s výsledkem jednání Výkonné rady ČMF. Zápis z jednání bude rozeslán
vedoucím SC.
Komise probírala kalendář závodů a startovní listinu na rok 2013.
Komise probírala změny a aktualizace ve sportovním řádu na rok 2013.
Komise probírala nutné úkony k osamostatnění SC BIKETRIAL CZECH pouze pro práci komise a
reprezentace. Současně s tím možnost vzniku SC Blansko.

USNESENÍ:


Stanoven termín schůzky s vedoucími SC a školení rozhodčích a činovníků na 13. dubna 2013
v sokolovně v Novém Veselí.



Schválen kalendář závodů MČR a mezinárodních soutěží na rok 2013.



Schválena startovní listina jezdců MČR s těmito změnami:
o Zedek Tomáš – schválen start v kat.SENIOR
o Pešek Ondřej – schválen startv kat.ELITE
o Šmíd Jan – schválen start v kat.ELITE



Schváleno založení SC Blansko.

Loket, U Vlka 8.3.2013, zapsal Martin Hanzal

Schválil 8.3.2013:

Radim Kakáč
Vladimír Pavlík

