Schůze výkonného výboru olympijského šplhu
a zástupců velkých cen
15. 1. 2013

Sokol Pražský

Výkonný výbor (nově zvolený)
předseda: Václav Kotlan
členové: Jiří Kotlan, Ondřej Košťák, Pavol Niezgodzký, Jiří Tlamsa
Oficiální zástupci velkých cen a významných závodů pro rok 2013 (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 - Olympia), Jaroslav Novák (Memoriál Jardy Gruncla), Stanislav Trávníček (Písecký
Šplhavec), Jiří Krejčí (VC Brno - Omega), Pavol Niezgodzký (MČR)

Zápis
Přítomni:
členové výboru a zástupci VC: Tomáš Filip, Ondřej Košťák, Václav Kotlan, Pavol Niezgodzký,
Jaroslav Novák, Jiří Poes, Jiří Tlamsa
hosté: Václav Kraus, Štěpán Muchka
Významné body, které byly projednány:
1. Loňská sezóna ukončila čtyřleté funkční období výkonného výboru. Před koncem roku byli
navržení kandidáti a korespondenčně bylo hlasováním zvoleno nových pět členů výboru.
Hlasovací právo měli členové dosluhujícího výboru a zástupci velkých cen a významných
závodů. Složení nového výboru, který na schůzi zvolil předsedu, je uvedeno výše. Tři z členů
mají zkušenosti z minulého období (V. Kotlan, Niezgodzký, Tlamsa), dva jsou ve výboru
noví (Košťák, J. Kotlan). Dále byla provedena rekapitulace minulého období a diskutovány
cíle (např. časomíra, školení rozhodčích, rozvoj šplhu...).
2. Termínová listina na rok 2013 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. Po jednohlasné
shodě přítomných se novou velkou cenou stává i závod v brněnském obchodním centru
Omega, jehož zkušební ročník proběhl v roce 2012. Výkonný výbor uvítal plán Štěpána
Muchky uspořádat v roce 2013 šplh do rekordních 20 m výšky – přidáno do termínové
listiny. Vrchol sezóny MČR se po loňském úspěchu opět uskuteční v Praze.
3. Kritérium pro účast na MČR zůstává stejné jako v loňském roce. 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 – nutno požádat výkonný výbor
min 2 týdny před závodem. Podmínkou pro start na MČR v kategorii mužů a seniorů je

členství v České gymnastické federaci (ČGF) ve sportu olympijský šplh.
4. Odsouhlaseny byly dvě formální úpravy pravidel:
a) U výčtu kategorií bude nově napsáno: „Kategorie je možné sloučit“ Jde
především o formální zanesení běžně využívaného slučování kategorie
dorostenců a starších žáků pod jednu. Není ovšem nutné kategorie slučovat,
zvláště tam, kde je větší množství závodníků v obou skupinách.
b) Formální zanesení využívané podmínky do sekce týkající se mistrovství České
republiky: „MČR v kategorii muži a senioři se mohou zúčastnit pouze
registrovaní závodníci v České gymnastické federaci (ČGF) v olympijském
šplhu.“
5. Proběhla diskuse nad nejrůznějšími tématy s těmito závěry:
a) Pravidlo stanovující minimální počet startovní kol zůstane beze změny.
b) Beze změny zůstane ženská kategorie, která v současnosti není rozdělena podle
věku.
c) Sokol Libčice nad Vltavou má k dispozici a poskytne příklad stanov, které
mohou být vyžadovány ČGF při registraci kolektivního člena.
d) Na stránkách svetsplhu.cz vznikne samostatný odkaz na oficiální informace
vydávané výkonným výborem.
e) Členství v ČGF přináší řadů výhod, kromě vysoké prestiže vrcholné sportovní
organizace rovněž finanční podporu MČR a přímo jednotlivých klubů, kteří jsou
v nich registrováni – možnost čerpání příspěvku.
f) Nutná propagace olympijského šplhu na domácí i zahraniční půdě. Nutnost
získávání nových závodníků nejmladší kategorie. Diskutovány komplikace
spojené s organizací mezinárodního závodu.
g) Během roku dojde ke školení rozhodčích členy výkonného výboru. Školení bude
probíhat při velkých cenách a v případě zájmu je možné se obracet na členy
výboru.
6. Ohlédnutí za úspěšnou loňskou sezónou. Poděkování všem pořadatelům za kvalitní závody,
které byly uspořádány během loňského roku, včetně velmi kvalitního MČR 2012. Mimo jiné
patří poděkování Ondřeji Košťákovi a Štěpánu Muchkovi a ostatním za významnou podporu
letošního MČR. Jiřímu Krejčímu a ostatním ze sokola Brno I patří poděkování na
organizování 2 velmi úspěšných závodů (momentálně jediných na Moravě). 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,
začínající tradiční VC Varnsdorfu.

zapsal: Václav Kotlan

