Schůze výkonného výboru olympijského šplhu
a zástupců velkých cen
7. 2. 2011

Sokol Pražský

Výkonný výbor
předseda: Václav Kotlan
členové: Miroslav Holomek, Pavol Niezgodzký, Záboj Šnýdr, Jiří Tlamsa
Oficiální zástupci velkých cen a významných závodů pro rok 2011 (vychází se z loňské sezóny)
Karel Hofman (VC Varnsdorf), Jiří Poes (Šplh Schodištěm), Jiří Kotlan (Memoriál B. Š.),
Tomáš Filip (Modřanský Tarzan), Martin Matěj (VC Nové Město nad Metují), Stanislav
Trávníček (Písecký Šplhavec), Jiří Kotlan (VC Brno), Pavol Niezgodzký (MČR)

Zápis
Přítomni:
členové výboru a zástupci VC: Václav Kotlan, Pavol Niezgodzký, Jiří Poes, Jiří Tlamsa
hosté: Natanael Měcháček, Michal Fejgl, Saad Omer, Daniel Martinec
Významné body, které byly projednány:
1. Termínová listina na rok 2011. Je umístěna na webových stránkách www.svetsplhu.cz, kde
jsou případně změny průběžně aktualizovány.
2. Vznikla potřeba zakoupení nových lan, pro použití na závodech. Pavol Niezgodzký zajistil
možnost výroby desetimetrových lan, za velmi výhodných podmínek. Jedná se o stejný typ
lana, který byl již před lety pořízen některými kluby a je dodnes s úspěchem používán např.
na Memoriálu B. Šupčíka, Modřanském Tarzanovi nebo na Píseckém šplhavci. Zájem o
nová lana zatím projevily SŠK Palestra a Sokol Příbram. Ostatní zájemci o nová lana mohou
kontaktovat přímo P. Niezgodzkého emailem niezgodzky@zsangel.cz, který provede
hromadnou objednávku.
3. Každoročně je třeba platit poplatek za webové stránky. V minulých letech tuto platbu
financovala ŠSK Palestra, v loňském roce Sokol Příbram. Tento stav financování je dále
neúnosný a zatěžující pro zúčastněné kluby. Po krátké diskusi bylo výborem jednomyslně
odsouhlaseno následující pravidlo:
Každý pořadatel VC a jiného kvalifikačního závodu na MČR je povinen zaplatit 150 Kč
jako příspěvek za webovou prezentaci závodu na stránkách www.svetsplhu.cz. Pořadatel
MČR je povinen zaplatit 300 Kč.
Výkonný výbor je přesvědčen, že toto pravidlo nebude mít pro pořadatele výrazně omezující

vliv (většina pořadatelů vybírá od závodníků startovné), naopak poslouží k lepšímu
fungování webu a spravedlivě rozdělí náklady mezi zúčastněné. Za správu takto vybraných
peněz je odpovědný Tomáš Filip z ŠSK Palestra, který se rovněž stará o platbu za webové
stránky.
4. Po krátké diskusi a jednomyslném odsouhlasení bylo stanoveno následující kritérium pro
účast na MČR. Každý závodník ve všech kategoriích musí úspěšně (mít platný čas)
absolvovat alespoň jeden kvalifikační závod v daném roce. Zároveň v kategorii muži musí
závodník dosáhnout času kratšího než 13:00 s. Ve výjimečných případech existuje možnost
nominování pomocí divoké karty.
5. Obecná diskuse na téma: rozhodčí (možnost přeškolení rozhodčích, případně školení
nových), technika startu závodníka, rozvoj velkých cen, VC Brno – velmi úspěšný závod,
snaha přenést organizaci na místní pořadatele (pomoc ostatních klubů je samozřejmá),
novinky na webových stránkách a pochvala všem, kteří jsou za chod webu zodpovědní (např.
žebříčky, sekce trénink od Jiřího Tlamsy), členské příspěvky do ČGF a poděkování za
podporu při pořádání MČR, ohlédnutí za úspěšným rokem 2010 a všemi závody včetně
MČR 2010.
Stejně jako v loňském roce 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. Děkuje všem závodníkům za kvalitní výkony a
přeje mnoho úspěchů v nadcházející sezóně.

zapsal: Václav Kotlan

