Zápis ze schůze VVOŠ ze dne 10.1.2009
Na schůzi byli přítomni: jako stávající předseda Pavol Niezgodzký, dále (členové a posluchači) Jiří
Poes, Jiří Tlamsa, Sylvie Řeháková, Tomáš Filip, Ondřej Košťák, Omer Saad, Jan Hladík
Nepřítomní (Záboj Šnýdr, Mirek Holomek a Radko Valík) se z jednání omluvili a zaslali svá vyjádření
k většině z probíraných témat písemně.

1.

Volba nového VVOŠ, předsedy VVOŠ

Na schůzi byli nominováni do VVOŠ následující osobnosti:
•
•

•
•
•

Záboj Šnýdr – všichni přítomní souhlasili s nominací Záboje jako člena do VVOŠ. Zábojovi
bude tato funkce oficiálně nabídnuta.
Pavol Niezgodzký – s ohledem na nutnost změny Pavol prohlásil, že skládá funkci předsedy
VVOŠ a bude plně podporovat radou a zkušenostmi nového předsedu VVOŠ. Pavol bude však
nadále členem VVOŠ.
Mirek Holomek - všichni přítomní souhlasili s nominací Mirka jako člena do VVOŠ. Mirkovi
bude tato funkce oficiálně nabídnuta.
Jiří Tlamsa – všichni přítomní souhlasili s Jirkovou kandidaturou na člena VVOŠ za mediální
prezentaci olympijského šplhu.
Václav Kotlan – všichni přítomní souhlasili s Vaškovou kandidaturou na člena VVOŠ.

Radko Valík zůstává nadále čestným členem VVOŠ.
V souhrnu by se tedy měl nový VVOŠ (po souhlasu Bojka a Mirka) sestávat z celkem 5ti aktivních
členů (+ čestný člen Radko Valík).
Jiří Tlamsa a Pavol Niezgozký zároveň navrhli jako nového předsedu VVOŠ Václava Kotlana.
Nepřítomní, tj. Bojek a Mirek budou dodatečně dotázáni, zda s touto nominací na předsedu souhlasí.

2. Nový systém hlasování o důležitých otázkách vývoje šplhu (zejména změny pravidel)

Přítomní se shodli, že je třeba pro vyváženost zastoupení jednotlivých názorů na budoucí vývoj
olympijského šplhu zavést jasný a spravedlivý systém hlasování o důležitých otázkách. Navržen byl
následující postup:
Kdokoliv z členů VVOŠ může iniciovat hlasování o důležité otázce (změně pravidel aj.) emailem
předsedovi VVOŠ. Předseda VVOŠ následně určí způsob hlasování – pokud bude návrh položen zcela
jasně s možností jednoznačné odpovědi, může hlasování proběhnout i mimo zasedání VVOŠ,
například formou elektronické pošty. Případná změna pravidel bude účinná od následujícího
kalendářního roku, případně, pokud hlasování proběhne v průběhu ledna, a to nejpozději 14 dní před
prvním závodem, je umožněno změnu pravidel vztáhnout i na stávající kalendářní rok.

1 hlas má každý z aktivních členů VVOŠ (tzn. celkem 5), dále 1 hlas pro pořadatele (či osobu
jmenovanou pořadatelem) jakékoliv Velké Ceny či jiného významného závodu ve šplhu (tj. 14m Nové
Město Nad Metují, finále AŠSK, MČR).
Usnášeníschopnost je v případě, že při hlasování budou účastny nejméně 2/3 všech možných hlasů,
návrh je schválen nadpoloviční většinou.
Počet hlasů dle jednotlivých velkých cen se určuje zpětně, tj. jednotlivé hlasy se spočítají dle
proběhnuvší sezóny. Jednotliví organizátoři Velkých cen a dalších závodů by měli tedy v začátku
sezóny vždy společně s termínem závodu určit i osobu, která bude za takovýto závod případně
hlasovat.
Příklad pro vyjasnění:
Vezmeme-li předpokládané nové složení VVOŠ (5 hlasů) a jednotlivé VC a další závody v průběhu roku 2008 (tj.
Varnsdorf, Schodiště, Memoriál, finále AŠSK, Mammut, Šternberk, Tarzan, Nové M. n.M, Písek, MČR = 10 hlasů),
dostaneme celkový počet hlasů 15. Změna pravidel je tedy možná usnesením nadpoloviční většiny alespoň 2/3
všech hlasů (tj. v tomto případě 10). Aby byl tedy návrh schválen, je třeba, aby se pro návrh vyjádřilo alespoň 6
z minimálně 10 hlasujících.

S výše uvedeným systémem hlasování všichni přítomní bez výhrad souhlasili.

3. Změna stávajících pravidel
V průběhu schůze byla navržena změna stávajícího ustanovení pravidla č. 8 odst. a) a odst. b) týkající
se minimálního počtu soutěžních pokusů v případě, že bude organizátorem dané VC či MČR
rozhodnuto o způsobu nominace do finálových kol (určené průběžným pořadím závodníka či časovým
limitem, který musí závodník pro postup do dalších kol splnit).
Nově bude tedy toto pravidlo znít následujícím způsobem (změny vyznačeny červeně):
a)

Velké ceny v olympijském šplhu – kvalifikace na MČR
za Velkou cenu se považuje závod v olympijském šplhu, na kterém se soutěží dle těchto pravidel a je
kvalifikací na Mistrovství České republiky
organizátor Velké ceny je povinen zajistit závodníkům odpovídající prostředí a technické vybavení
(místo na rozcvičení, šatnu, magnézium – viz předchozí pravidla)
v závodě musí být umožněny minimálně 3 soutěžní pokusy v každé vypsané kategorii (pouze v případě
technických či jiných problémů je možné počet pokusů omezit). Organizátor Velké Ceny může
rozhodnout o systému, kdy se závodník bude dle průběžného pořadí či času v závodě nominovat z kol
základních do kol finálových. V tomto případě musí být přesto všem závodníkům umožněny minimálně 2
pokusy v každé vypsané kategorii. Počet finálových kol a způsob nominace do nich určí v dostatečném
předstihu organizátor Velké Ceny.
kromě závodu na 8 a 4,5 metrovém laně je možné zařadit i jiné disciplíny šplhu (např. paralelní závod
na 4,5 m, šplh na odlišné délce lana, šplh se zátěží atd.)
v průběhu závodu může organizátor umožnit i tzv. doplňkové pokusy (například - šplh dorostenců a
žen na 8 m, exhibiční pokusy pro diváky, pokusy o vylepšení osobních rekordů po ukončení posledních
závodních pokusů atd.)

b)

Mistrovství České republiky v olympijském šplhu
pro účast na MČR je nutné se kvalifikoval v průběhu soutěžní sezóny

-

-

-

-

.-

kvalifikační kritéria jsou určena organizátorem závodu a schválena VVOŠ před první Velkou cenou
soutěžní sezóny (v odůvodněných případech později)
kvalifikační kritérium je určeno - počtem účastí na velkých cenách, nejlepším dosaženým časem a
pořadím v kvalifikačním žebříčku
v průběhu sezóny je možné kvalifikační kritéria pro jednotlivé kategorie upravit (vzhledem k počtu
závodníků a dosahovaným časům v průběhu sezóny), v případě zpřísnění kritéria je nutné změnu ohlásit
minimálně 1 měsíc před poslední Velkou cenou
v opodstatněných případech (zejména v případě zranění) organizátor závodu může udělit několik
divokých karet, u takto kvalifikovaných závodníků musí být záruka výkonnosti odpovídající
kvalifikačnímu kritériu (např. osobní rekord, výkon na závodech mimo velké ceny, tréninkový čas)
organizátor závodu si vyhrazuje právo na nepovolení mimosoutěžních pokusů (zejména z důvodu
časového průběhu závodu, organizace a technického zabezpečení), toto neplatí v případě rozcvičování
závodníků před zahájením prvního soutěžního kola
v závodě musejí být vypsané minimálně 3 soutěžní pokusy pro každého závodníka, účast v dalších
kolech je možné omezit dosaženými časy (zejména při velkém počtu závodníků nebo v případě
kvalifikace bez zohlednění nominačního časového limitu). Organizátor MČR může rozhodnout o
systému, kdy se závodník bude dle průběžného pořadí či času v závodě nominovat z kol základních do
kol finálových. V tomto případě musí být přesto všem závodníkům umožněny minimálně 2 pokusy
v každé vypsané kategorii. Počet finálových kol a způsob nominace do nich určí v dostatečném
předstihu organizátor MČR
organizátor závodu je povinen zajistit závodníkům odpovídající prostředí a technické vybavení (místo
na rozcvičení, šatnu, magnézium – viz předchozí pravidla)

S výše uvedenou změnou Pravidel všichni přítomní souhlasili. Další textace stávajících Pravidel dle
vyjádření zúčastněných zůstávají nezměněna.

4. Diskuse o způsob startu „volným způsobem“
Přítomní otevřeli téma možnosti startu „volným způsobem“ (tj. závodník tak odstartuje pokus sám
puštěním tlačítka). Časomíra umožňující tento způsob startu byla použita na VC Varnsdorf 2008 a VC
Šternberk 2008. Přítomní schůze VVOŠ posoudili danou problematiku, i přes nepřítomnost
navrhovatele (Záboje Šnýdra) hledali argumenty pro a posuzovali argumenty proti. Výsledkem
jednání je návrh všech přítomných v roce 2009 startovat dle stávajících pravidel s pomocí způsobu
měření času „vázaným způsobem“ (tj. závodník odstartuje na zvukový signál puštěním tlačítka).

5.

Příspěvky nepřítomných

V průběhu jednání byly čteny příspěvky nepřítomných k jednotlivým bodům programu. Všechny
písemnosti byly pročteny, diskutovány a bez výjimky byly shledány jako přínosné podněty k zamyšlení
nad dalším vývojem olympijského šplhu.

6. Termínová listina 2009
VC Varnsdorf

průběh února

VC Šplh schodištěm

7.3.

Memoriál B.Š.

21.3.

AŠSK finále

?

VC Mammut

?

VC Šternberk

?

VC M. Tarzan

16.5.

VC F-M

?

Dobříš – Májové oslavy (exhibice) 23.5.
Nové m. N.M. (14 metrů) ?
Memoriál Miloše Homoly ?
Písek

24.10.

MČR

?

7. MČR
Otázkou zůstává pořadatel MČR 2009. Přítomní se zavázali zjistit možnosti ohledně uspořádání MČR
tak, aby bylo možno oznámit pořadatele v co nejbližším možném termínu. Mezi přítomnými bylo
vyjádřeno velké poděkování Zábojovi za uspořádání bezkonkurenčního MČR 2008.

Zápis z jednání zpracoval Ondřej Košťák

