Schůze výkonného výboru olympijského šplhu
a zástupců velkých cen
19. 1. 2016

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 2016 (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 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, Ondřej Košťák
hosté a závodníci: Ladislav Cibulka, Karel Janda, Jan Král, Daniel Martinec
Významné body, které byly projednány:
1. Termínová listina na rok 2016 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. Probíhá jednání o
uspořádání závodu na 8 m v Pelhřimově v červnu.
2. Kvalifikační kritéria pro účast na MČR zůstala nezměněna, ačkoliv proběhla diskuse o
jejich možném zpřísnění v budoucnu. Platí tedy, že ve všech kategoriích musí úspěšně (mít
platný čas) absolvovat alespoň jeden kvalifikační závod v daném roce (velkou cenu).
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.
Další podmínkou je, že start na MČR ve všech kategoriích bude umožněn pouze
registrovaným závodníkům v ČGF – kategorie olympijský šplh.
3. Probíhají jednání s Českým olympijským výborem (ČOV) ohledně používání tzv.
olympijské symboliky a případné další spolupráci, např. prezentace šplhu na akcích
organizovaných ČOV. Do doby uzavření jednání dočasně výkonný výbor doporučuje
organizátorům jednotlivých závodů nepoužívat na propagačních materiálech k závodu,
plakátech, propozicích, apod., výraz „olympijský“ spolu s uvedením sponzorů závodu (ty ve
většině případů nejsou sváleni ČOV jako oficiální partneři). Takové jednání by mohlo
porušovat legislativní předpisy ohledně používání olympijské symboliky a vést k sankcím.
Pokud je závod organizován v komerčních prostorách, nebo má komerční sponzory,
doporučuje se do vyřešení situace použít jako název pouze jako „šplh“ nebo „šplh na laně“.

4. Česká obec sokolská v rámci podpory olympijského šplhu v zahraničí pracuje na
vytvoření tzv. korespondenční soutěže ve šplhu v jednotlivých zemích, kde má sokol své
zázemí. Účastníkům z jiných zemí budou popsány pravidla olympijského šplhu a zasláno
informační video, včetně praktických ukázek. Účastníci si pak ve svých zemích zorganizují
závody a po určité době budou vyhodnoceny výkony závodníků v mezinárodním
srovnání. Zatím probíhají přípravy. Tento krok jistě povede ke zviditelnění naší disciplíny a
k navázání případných kontaktů se zahraničními sportovci.
5. Proběhla diskuse nad nejrůznějšími tématy s těmito závěry
a) Česká Pojišťovna je dlouhodobým partnerem šplhu a přislíbila i nadále podporu
některých závodů.
b) Pro zájemce o pořízení lan na šplh je možné kontaktovat Pavola Niezgodzkého
(niezgodzky@zsangel.cz), který má kontakt na výrobce.
c) Pro zájemce o pořízení měřicího zařízení je možné kontaktovat Jiřího Kotlana
(kotlan.jiri@centrum.cz), který má kontakt na výrobce.
d) 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
poukazovat platby i bezhotovostně. Prosíme tedy organizátory o součinnost (VC 150 Kč, MČR - 300 Kč)
e) 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.
f) Organizátoři závodů mohou požádat Tomáše Filipa (admin@svetsplhu.cz), o
vytvoření elektronického formuláře přihlášku k závodu, který bude vyvěšen na
stránkách svetsplhu.cz spolu s propozicemi
g) Proběhla diskuse nad nutností aktualizování seznamu oficiálních rozhodčích
olympijského šplhu
h) Rok 2016 je posledním rokem funkčního období současného výkonného výboru.
Současný předseda uspořádá v druhé polovině roku nominaci na členy a volby, ze
kterých vzejde výkonný výbor pro roky 2017 – 2020.
6. Ohlédnutí za úspěšnou loňskou sezónou. Poděkování všem pořadatelům za bez výjimky
kvalitní závody, které byly uspořádány během loňského roku, včetně MČR 2015. Poděkování
patří všem, kteří se na fungování šplhu jakkoliv podílí.
Speciální poděkování patří Tomášovi Filipovi za vývoj nových webových stránek a všem ostatním,
zejména z ŠSK Palestra, 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

