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

Zápis z jednání komise Biketrialu č. 5 ze dne 06.04.2013

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

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.



SPLNĚNO – seznam je vytvořen, ověřen. Na školení 13.4.2013 proběhne delegování
sportovních komisařů na jednotlivé závody a předběžné určení možností rozhodčích
na jednotlivé závody.

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



SPLNĚNO – komise schválila změny ve sportovním řádu a vypracovala NSŘ pro rok
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.



SPLNĚNO – pozvánka s programem je 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.



PROBÍHÁ – zatím beze změn.

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.



PROBÍHÁ – při plnění byly shledány nesrovnalosti a nefunkčnosti, které musí být před
vlastním naplněním vyřešeny. Dodavatel byl informován o nutnosti vše zvládnout do
zahájení sezóny.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:
Komise probrala a navzájem se informovala o probíhajících úkolech a informovala se o jejich stavu a
průběhu.
Hlavním cílem setkání komise bylo zapracování návrhu změn do NSŘ pro rok 2013. Tento návrh byl
zapracován. Dojde k nezávislému čtení změn NSŘ a poté bude vydáno finální znění NSŘ.
Změny v NSŘ 2013 a jejich výklad budou vypracovány do samostatného dokumentu, podle kterého
bude probíhat školení činovníků. Zúčastnění činovníci budou mít tento výklad k dispozici.
Komise se domluvila na organizačních záležitostech kolem školení činovníků 13.4.2013.
Program setkání:
Setkání s vedoucími SC od 10.00 hodin:
1. Zdeněk bude řešit ohledně dotací, velikosti členské základny biketrialu (min 400ks),
návaznost na výsledky a hodnocení ČMF na biketrial ze strany ministerstva.
2. Prezentace záměru komise k rozdělování peněz z dotací na jednotlivá SC.

3. Jak to bude s účetnictvím SC.
Školení činovníků od 11.30 hodin:
1. Seznámení se změnou NSŘ 2013
2. Vysvětlení řádů a vysvětlení organizace závodů
3. Informace pro ředitele, SK a rozhodčí
4. Rozdělení SK a rozhodčích na závody (u rozhodčích pouze předběžná účast)

USNESENÍ:


Komise schválila změny v NSŘ pro rok 2013, které budou představeny a poté zveřejněny na
školení činovníků 13.4.2013.



Komise vypracuje dokument se změnami v NSŘ a výkladem těchto změn, který bude
k dispozici na školení 13.4.2013 a poté bude také zveřejněn.

ÚKOLY:
6. Příprava setkání vedoucích SC a školení činovníků dne 13.4.2013


Finální úprava dokumentu s NSŘ po korekci nezávislýma očima – MHAN



Ověření možnosti a vytištění materiálů na školení – RKAK



Vypracování dokumentu se změnami NSŘ a výklad – MHAN



Zajištění techniky a potřebného vybavení na školení – VPAV



Příprava podkladové tabulky pro rozdělení rozhodčích a sportovních komisařů –
VPAV

7. Zveřejnění způsobu postupu při nominaci na ME a MS bude zveřejněno na webu před
startem prvního závodu sezóny 2013 - RKAK.

Brno, Absolonova 30, 6.4.2013, zapsal Martin Hanzal

Schválil 8.4.2013:

Radim Kakáč
Vladimír Pavlík

