
 Schůze výkonného výboru šplhu na laně 

 a zástupců velkých cen 
 

     6. 2. 2019  Sokol Pražský 

 

Výkonný výbor (2017-2020) 

předseda: Václav Kotlan 

členové: Dana Ciglová, Tomáš Filip, Ondřej Košťák, Pavol Niezgodzký  

 

Oficiální zástupci velkých cen a významných závodů pro rok 2018 (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), 

Karel Janda (Memoriál Jardy Gruncla), Stanislav Trávníček (Písecký Šplhavec), Jiří Krejčí (VC 

Memoriál Ladislava Váchy), Jan Jarý (Šutr Liberec), Pavol Niezgodzký (MČR) 

 

 

 

      Zápis 

 

 

 

Schůze se jako tradičně uskutečnila ve „šplhospůdce“ Sokola Pražského. 

 

Přítomni: 

členové výboru a zástupci VC: Tomáš Filip, Jan Jarý, Václav Kotlan,  

   Pavol Niezgodzký, Ondřej Košťák, Jiří Poes,  

hosté a závodníci: Matouš Havrlík, Daniel Martinec, Natanael Měcháček, Vratislav Vorel  

 

Významné body, které byly projednány: 

 

 

1. Úprava kategorií. Výkonný výbor diskutoval aktuální stav soutěžních kategorií po loňské 

změně se závěrem, že systém je funkční a není třeba žádné další úpravy. Stejně tak se nemění 

počty soutěžních kol.  

 

2. Termínová listina na rok 2019 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. Je snahou otevřít 

závody zahraniční veřejnosti a přivítat zahraniční závodníky i jako hosty na MČR.  

 

3. Kvalifikační kritéria pro účast na MČR se nemění. Platí stále, že ve všech kategoriích 

musí úspěšně (mít platný čas) absolvovat alespoň dva kvalifikační závody v daném roce 

(velkou cenu). Zároveň v kategorii muži musí závodník dosáhnout času kratšího než 11,50 s, 

v kategorii žáci a dorostenci času kratšího než 7,00 s. Časový limit je nutné splnit minimálně 

na jednom ze dvou nutných kvalifikačních závodů. 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 šplh na laně (dříve olympijský šplh). 

Kvůli neustále se zvyšující výkonnosti se v letošním roce předpokládá zpřísnění limitu 

pro vstup do finále mužské kategorie na závodě MČR. Bude upřesněno v propozicích. 

 

https://www.svetsplhu.cz/kalendar?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe-bar-date=2019-01-01


4. Byla představena a výborem schválena pro použití nová bezdrátová časomíra. Je v plánu ji 

nasadit na závodech, k vidění bude minimálně na MBŠ. Časomíra prošla dlouhým vývojem, 

je plně programovatelná a je schopná automaticky přenášet data k dalšímu zpracování do PC. 

Autorem je Matouš Havrlík, v případě zájmu je možné jej kontaktovat na 

m.havrlik@seznam.cz  

 

 

 

5. Proběhla diskuse nad nejrůznějšími tématy s těmito závěry 

a) Česká Pojišťovna je dlouhodobým partnerem šplhu a přislíbila i nadále podporu 

některých závodů včetně MČR 2019. 

b) 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). 

c) 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. 

d) Diskuse na MČR kategorie žáci. Organizátoři MČR neuvažují vypsání samostatné 

kategorie žáci při MČR v Praze. Výbor navrhl možnost dislokovat žákovské 

mistrovství ČR např. do Brna, kde je široká žákovská základna, např. v rámci závodu 

SportLife. Více budou řešit organizační teamy během roku. 

e) Tomáš Filip se spolupracovníky vytváří komplexní databázi výkonů a výsledků šplhu. 

f) V lednu 2019 se zúčastnili nejlepší čeští závodníci otevřené soutěže ve šplhu na laně 

na různé vzdálenosti v Amsterdamu. Soutěž zcela opanovali svými vynikajícími 

výsledky. Bude k dispozici komentář na stránkách svetsplhu.cz 

 

 

 

 

6. Ohlédnutí za úspěšnou loňskou sezónou. Poděkování všem pořadatelům za bez výjimky 

kvalitní závody, které byly uspořádány během loňského roku, včetně MČR 2018. Poděkování 

patří všem, kteří se na fungování šplhu jakkoliv podílí. Poděkování patří také za navázání 

kontaktu s Nizozemskými závodníky a organizátory, což vedlo k účasti našich na tamním 

zahraničním závodě.  

Výbor děkuje za výbornou prezentaci šplhu v rámci všesokolského sletu 2018 na Sokol Gala 

v O2 Aréně.  

 

 

 

 

 

Výkonný výbor šplhu na laně přeje všem mnoho úspěchů v nadcházející sezóně! 

 

 

    

          zapsal: Václav Kotlan 
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