Schůze výkonného výboru olympijského šplhu
a zástupců velkých cen
19. 1. 2012

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 2012 (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), Jiří Krejčí (VC
Brno), Jaroslav Novák (Memoriál Jardy Gruncla), Stanislav Trávníček (Písecký Šplhavec),
Pavol Niezgodzký (MČR)

Zápis
Přítomni:
členové výboru a zástupci VC: Tomáš Filip, Jiří Kotlan, Václav Kotlan, Pavol Niezgodzký,
Jaroslav Novák, Jiří Poes, Jiří Tlamsa
hosté: Karel Janda
Významné body, které byly projednány:
1. Termínová listina na rok 2012 je umístěna na webových stránkách www.svetsplhu.cz, kde
jsou případné změny průběžně aktualizovány. Výkonný výbor žádá všechny pořadatele, aby
včas zveřejňovali propozice – alespoň 1 měsíc před konáním závodu. Kromě tradičních
závodů se letos v termínové listině objeví Memoriál Jarda Gruncla a velkou
pravděpodobností i znovuobnovená VC Mammut Holešovice. Vrchol sezóny MČR se
v letošním roce přesune po několika letech opět do Prahy.
2. Pravidlo o poplatcích za provoz webových stránek, které již bylo odsouhlaseno v loňském
roce, se velmi osvědčilo. Díky němu byl, bez dřívějších problémů, v letošním roce uhrazen
roční poplatek za webové stránky. Platit tedy bude nadále, jeho znění je následující:
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.
3. Kritérium pro účast na MČR pro kategorii seniorů a mužů zůstává beze změny, nově byl
jednohlasně odsouhlasen limit pro kategorii dorostenců. Platí tedy, že 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, v kategorii dorostenci času kratšího než 8:00 s. Ve výjimečných případech existuje
možnost nominování pomocí divoké karty.

4. Pro nadcházející sezónu se přítomní shodli na novém doporučení pro organizátory VC.
Běžně vyhlašovanou kategorii „dorostenci“ lze (v souladu s pravidly) rozdělit na dvě
kategorie, „dorostenci“ (cca 15-18 let) a „žáci“ (mladší 15 let). Rozdělení kategorie je na
rozhodnutí organizátora. Dosud tato možnost byla využívána jen zřídka, kvůli častému
nedostatku velmi mladých závodníků. Existuje-li však zájem o daný závod ze strany
nejmladších závodníků, bude pro ně toto rozdělení velmi motivační.
5. Ohlédnutí za úspěšnou loňskou sezónou. Poděkování všem pořadatelům za kvalitní závody,
které byly uspořádány během loňského roku, včetně MČR 2011. Mimo jiné byl vyzdvižen
úspěšný, již druhý ročník, VC Brna, který proběhl pod taktovkou Sokola Brno I. Poprvé se
uskutečnil nový závod pod širým nebem Memoriál Jardy Gruncla v Libčicích nad Vltavou,
za který patří velký dík sokolům z Libčic.
Zvláštní poděkování patří Jiřímu Tlamsovi a Tomáši Filipovi za péči o webové stránky.
Výkonný výbor velmi děkuje všem organizátorům velkých cen, organizačním týmům a
všem, kteří se na fungování olympijského šplhu v České republice podílí, za jejich úsilí.
Děkuje všem závodníkům za kvalitní výkony a přeje mnoho úspěchů v nadcházející sezóně.

zapsal: Václav Kotlan

