Schůze výkonného výboru olympijského šplhu
a zástupců velkých cen
25. 1. 2010

Sokol Pražský

Hlasovací právo při změně pravidel mají členové výkonného výboru a zástupci velkých cen. Pozváni
byli:
Výkonný výbor
předseda: Václav Kotlan
členové: Miroslav Holomek, Pavol Niezgodzký, Záboj Šnýdr, Jiří Tlamsa
Oficiální zástupci velkých cen a významných závodů pro rok 2010 (vychází se z loňské sezóny)
Karel Hofman (VC Varnsdorf), Jiří Poes (Šplh Schodištěm), Jiří Kotlan (Memoriál B. Š.),
Zdeněk Olšák (AŠSK), Tomáš Filip (Modřanský Tarzan), Martin Matěj (VC Nové Město nad
Metují), Stanislav Trávníček (Písecký Šplhavec), Pavol Niezgodzký (MČR)

Zápis
Přítomni: Václav Kotlan, Pavol Niezgodzký, Jiří Poes, Jiří Tlamsa
Ostatní nepřítomní zaslali informace k projednání, dodali návrhy během loňské sezóny, nebo neměli
připomínek.
Významné body, které byly projednány:
1. Diskutovala se připomínka, zda je v pravidlech ošetřena situace, kdy závodník při svém
pokusu přehmátne cílové čidlo, neboli dosáhne výše než je cílová meta a nedotkne se čidla.
Tato situace je ovšem v pravidle jasně definována bodě 5b) Neplatný pokus  “závodník
neukončí pokus dotykem ruky na cílové čidlo”.
2. Byla diskutována problematika výchovy dorostenců. V tomto ohledu byl zmíněn stále
aktuální článek od Miroslava Holomka o přípravě dorostenců na soutěže ve šplhu, který je
ke stažení ve starších aktualitách stránek www.svetsplhu.cz
3. Diskuse nad jednotlivými závody ve šplhu a jejich možnému rozvoji do budoucna.
1. Zmíněn nový závod ve šplhu pořádaný v letošním roce Sokolem Brno 1 ve spolupráci se
Sokolem Příbram a SŠK Palestra. Pořadatel má zájem na tom, aby závod mohl být
uznám jako velká cena a byl kvalifikačním závodem na MČR. V tomto smyslu se
podnikají příslušné kroky a závod je zařazen do letošní termínové listiny jako VC. Závod
bude situován na atraktivním místě v prostorách obchodního centra v Brně.
2. V rámci Májových oslav v Dobříši bude zorganizována velká cena ve šplhu ve spolupráci
s ŠSK Palestra. Kromě soutěžního šplhu do 8 metrů slibují organizátoři možnost šplhu i
na větší vzdálenost v rámci exhibice. Šplh byl v Dobříši poprvé jako ukázka úspěšně
představen v loňském roce.

4. Byl zformulován původní návrh Bojka Šnýdra na změnu pravidel o možnost z
bezpečnostních důvodů ukončit pokus závodníkovi, který zřejmě již nemá síly na úspěšné
dokončení pokusu. Návrh vychází ze zkušenosti ze závodů, kde někteří závodníci nedokázali
sami zhodnotit svoji (často beznadějnou) situaci a riskovali pád z lana, ačkoliv bylo zřejmé,
že není možné, aby zbývající část lana zdolali. Díky malému počtu přítomných s hlasovacím
právem byl návrh následně odhlasován elektronickou cestou a přidán do pravidel v
následujícím znění:
Pravidlo 6, c) rozhodčí u lana
– jestliže je zřejmé, že není v silách závodníka v průběhu daného pokusu dosáhnout cílové
mety má právo jeho pokus z bezpečnostních důvodů ukončit
5. Byla vedena diskuse o členství olympijského šplhu jako sportu pod záštitou České
Gymnastické federace (ČGF). ČGF každoročně významně přispívá na pořádání MČR, ale
vždy náš sport zastřešovala a podporovala i jinak (např. příspěvek na účast na závodech v
Lyonu 2007). Byl zformulováno následující ustanovení týkající se všech aktivních závodníků
ve šplhu (všech kategorií):
Olympijský šplh je jako sportovní disciplína registrována pod Českou gymnastickou
federací (ČGF). Kromě obecného zaštítění našeho sportu pravidelně finančně přispívá na
činnost v oblasti šplhu (příspěvky na pořádání MČR, podpora našich závodníků v soutěži ve
Francii v roce 2007, atd.) ČGF žádá, aby se jednotliví výkonoví závodníci stali jejími členy.
Počínaje rokem 2010 bude proto nutné, aby se závodníci, kteří se šplhu věnují
pravidelně, stali členy ČGF. Členství spočívá v registraci v uhrazení členského poplatku na
daný rok (za rok 2010 je to 100 Kč). Žádost o členství (jméno, klub, rodné číslo) prosím
podejte prostřednictví Pavola Niezgodzkého <niezgodzky@zsangel.cz> nebo Václava
Kotlana <vaclav.kotlan@email.cz> do 15. 2. 2010. Startovné na MČR bude pro členy ČGF
výrazně zvýhodněné.
Členství jednotlivých závodníků v ČGF přispívá nejen k prestiži olympijského šplhu,
ale i závodníků samotných.
6. Byla sestavena termínová listina závodů na příští rok.
7. O pořádání MČR 2010 nebylo ještě rozhodnuto neboť do zveřejnění zápisu nebylo známo
stanovisko všech možných organizátorů. Místem konání bude nejspíš Praha nebo Olomouc.
Kvalifikační kritéria nejsou od loňského roku změněna. Tedy pro účast na MČR je nutné
úspěšná účast na libovolné velké ceně v letošním roce, popř. divoká karta udělená
konkrétnímu závodníkovi.
Výkonný výbor velmi děkuje všem organizátorům velkých cen, organizačním týmům a
všem, kteří se na fungování olympijského šplhu v České republice podílí, včetně webové
propagace, za jejich úsilí. Stejně tak děkuje všem závodníkům za kvalitní výkony a přeje
mnoho úspěchů nejen sportovních v nadcházející sezóně.

zapsal: Václav Kotlan

