Schůze výkonného výboru olympijského šplhu
a zástupců velkých cen
29. 1. 2015

Sokol Pražský

Výkonný výbor
předseda: Václav Kotlan
členové: Ondřej Košťák, Jiří Kotlan, Pavol Niezgodzký, Jiří Tlamsa
Oficiální zástupci velkých cen a významných závodů pro rok 2015 (vychází se z loňské sezóny)
Jan Jarý (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), Jiří Krejčí (VC Memoriál Ladislava Váchy), Pavol Niezgodzký
(MČR)

Zápis
Schůze se jako tradičně uskutečnila ve „šplhospůdce“ Sokola Pražského.
Přítomni:
členové výboru a zástupci VC: Tomáš Filip, Jiří Kotlan, Václav Kotlan, Pavol Niezgodzký,
Jaroslav Novák, Jiří Poes, Ondřej Košťák
hosté a závodníci: Václav Kraus, Daniel Martinec
Významné body, které byly projednány:
1. Termínová listina na rok 2015 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. Zároveň byl s velkým
potěšením do série velkých cen přidán závod Memoriál Ladislava Váchy (SportLife),
který se s velkým úspěchem uskutečnil poprvé v roce 2014 v Brně. Výkonný výbor přeje
organizátorům hodně úspěchu pro další ročníky a děkuje za dosavadní práci.
2. Vzhledem ke zvyšující se výkonnosti závodníků proběhla diskuse ohledně kritéria na účast
na MČR. Po diskusi bylo přítomnými členy výkonného výboru jednomyslně odhlasováno,
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 12:00 s, v kategorii dorostenci času kratšího než 7:00 s. Ve výjimečných
případech existuje možnost nominování pomocí divoké karty.
Pro šplh v mužské a seniorské kategorii na 8 metrů je vždy nutná registrace daného
závodníka v ČGF – olympijský šplh.
Došlo tedy ke zpřísnění kvalifikačních časů pro účast na MČR.

3. Proběhla diskuse nad nejrůznějšími tématy s těmito závěry
a) Bylo vyhověno žádosti o „omlazeni“ Saada Omera. Představitelé šplhu vyjadřují úctu
k jeho výjimečným výkonům po „omlazení“ mezi muži v loňském roce.
b) Česká Pojišťovna je i nadále hlavním partnerem MČR a přislíbila podporu i některým
velkým cenám (např. VC Omega a podmínečně VC Memoriálu Ladislava Váchy)
c) Pro zájemce o pořízení lan na šplh je možné kontaktovat Pavola Niezgodzkého
(niezgodzky@zsangel.cz), který má kontakt na výrobce.
d) Pro zájemce o pořízení měřicího zařízení je možné kontaktovat Jiřího Kotlana
(kotlan.jiri@centrum.cz), který má kontakt na výrobce.
e) Tomáš Filip je i nadále zodpovědný za výběr příspěvků za prezentaci závodů na
webových stránkách od organizátorů velkých cen. Po dohodě s ním je možné
pouazovat platby i bezhotovostně. Prosíme tedy organizátory o součinnost (VC - 150
Kč, MČR 300 Kč)
f) Diskuse o rozšiřování povědomí o tomto sportu, vítány plány pro popularizaci šplhu.
Možná spolupráce se „Street workout“.
g) Členství v ČGF bude dopředu kontrolováno už při předběžném přihlašování
kvalifikovaných závodníků, s cílem zabránit nepříjemnostem z minulých let
spojených s nepřipuštěním neregistrovaných závodníků v den závodu.
4. Ohlédnutí za úspěšnou loňskou sezónou. Poděkování všem pořadatelům za bez výjimky
kvalitní závody, které byly uspořádány během loňského roku, včetně MČR 2014. Poděkování
patří všem, kteří se na fungování šplhu jakkoliv podílí.
S velkou radostí byla přijata zpráva o rozhodnutí organizátorů ze Sokola Brno I pokračovat
v pořádání nového závodu (velké ceny) v Brně v rámci sportovního veletrhu SportLife.
Brněnský organizační tým realizuje během roku již tři velké ceny na skvělé úrovni.
Děkujeme!
Smutnou zprávou bylo naopak úmrtí Karla Hofmana, zakladatele a hlavního
organizátora jednoho z nejstarších závodů - VC Varnsdorfu. Organizátoři se rozhodli
pokračovat v tradici tohoto tradičního závodu, s tím že od roku 2015 ponese v názvu jméno
svého zakladatele. Výkonný výbor děkuje organizátorům. Všichni závodníci budou mít i
nadále možnost otevírat sezónu na prvním závodě roku ve Varnsdorfu.
Speciální poděkování patří Tomášovi Filipovi a ostatním, kteří se celoročně starají o chod
webových stránek, včetně psaní reportážních příspěvků ze závodů.
Výkonný výbor olympijského šplhu přeje všem mnoho úspěchů v nadcházející sezóně.
zapsal: Václav Kotlan
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