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

Zápis z jednání komise Biketrialu č. 7 ze dne 21.8.2013, Nové Veselí
ÚČASTNI:
Radim Kakáč (RKAK), Vladimír Pavlík (VPAV), Martin Hanzal (MHAN)

PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍHO JEDNÁNÍ KOMISE:
1. 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.



PROBÍHÁ – není zatím možné určit částku, se kterou disponujeme.

2. 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.



PROBÍHÁ – přijaty stížnosti na realizaci webu.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:
Hlavním tématem byl způsob rozdělování finanční mezi SC.

USNESENÍ:
Finance se budou mezi SC rozdělovat podle přesných bodových kritérií. Body se budou udělovat
následovně:
Pořádání závodu MČR/PČR/PČMF:

5 bodů

Pořádání volného závodu a soustředění:

2 body

Aktivní jezdci, kteří absolvují minimálně 2/3 závodů MČR/PČR/PČMF:
Člen reprezentace:

1 bod

1 bod

Noví jezdec v sezóně, který absolvuje minimálně 2/3 závodů MČR/PČR/PČMF: 2 body
Body za nového jezdce budou přidělovány až od sezóny 2014.

ÚKOLY:
Žádné další úkoly.
V Novém Veselí 21.8.2013, zapsal Martin Hanzal
Schválil 21.8.2013:

Radim Kakáč
Vladimír Pavlík

