
 

 
 

 Schůze výkonného výboru šplhu na laně 

 a zástupců velkých cen 
 

     21. 1. 2020  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 2020  

Jan Jarý (VC Varnsdorf), Jiří Poes (Šplh Schodištěm), Jiří Kotlan (Memoriál B. Š.), Tomáš Filip 

(Modřanský Tarzan), Jan Holan (VC Podkrkonoší), 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 Holan, Václav Kotlan,  

   Pavol Niezgodzký, Ondřej Košťák, Jiří Poes,  

hosté a závodníci: Josef Kubišta, Daniel Martinec, Natanael Měcháček, Jiří Schreiber, Patrik Valut 

 

Významné body, které byly projednány: 

 

 

1. Úprava kategorií. Výkonný výbor a zástupci Velkých cen schválili vznik nové kategorie 

žákyně (VI, mladší 15 let), kterou mohou pořadatelé vypisovat samostatně. Případně může 

být sloučena s kategorií ženy a dorosteny jako dosud. Zároveň upozorňujeme, že podobně 

může každý z pořadatelů vypsat samostatně kategorii žáci. Tento krok má vést 

k zatraktivnění sportu pro nejmladší závodníky. 

Ostatní kategorie zůstávají zachovány. 

 

2. Termínová listina na rok 2020 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. Pro rok 

2020 Jsou avizovány 2 zahraniční závody (Francie, Rakousko) – více bude zveřejněno 

v termínové listině. 

 

3. Kvalifikační kritéria pro účast na MČR byla upravena. Platí stále, že v kategoriích nad 

15 let musí závodníci 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 s, v kategorii žáci a dorostenci času kratšího než 7,00 s, v kategorii ženy a dorostenky 

15 s. Časový limit je nutné splnit minimálně na jednom ze dvou nutných kvalifikačních 



 

 
 

závodů. Pro kategorie žáci a žákyně platí, že musí úspěšně absolvovat (mít platný čas) 

alespoň jeden kvalifikační závod. 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). 

Pro rok 2020 se počítá s vypsáním samostatného MČR pro kategorie žáci a žákyně v rámci 

sportovní akce Sportlife v Brně v listopadu. MČR v Praze se bude týkat pouze věkových 

kategorií nad 15 let. 

Kvůli neustále se zvyšující výkonnosti bude na letošním MČR zpřísněn postup do 

finálového kola pro kategorii muži (předpoklad 7,2 s). Zároveň bude pro kategorii 

dorostenci a ženy a dorostenky zaveden postup do finále, podobně jako u mužů 

(předpokládané časy na finále dorostenci 5 s, ženy a dorostenky 10 s). Více bude zveřejněno 

v propozicích.  

 

4. Nově bude pořadatel velké ceny povinen vyplnit výsledky do jednotné tabulky a odeslat 

Tomášovi Filipovi. Je to zejména kvůli zefektivnění strojového zpracovávání výsledků a 

celkových statistik. Vzorovou tabulku zašle Tomáš Filip všem organizátorům.  

 

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 2020 

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

e) Výkonný výbor upozorňuje, že členství závodníka v ČGF kategorii šplh na laně, a 

závodění ve šplhu, není překážkou pro účast na závodech ve všestrannosti v Sokole.  

f) Výkonný výbor upozorňuje, na stávající pravidlo ohledně ručního měření. V případě, 

že selže časomíra a jsou použity pouze dvoje záložní stopky, použije se jako výsledný 

čas ten horší z obou změřených (pokud jsou oba řádně změřeny). Výkonný výbor 

potvrdil platnost tohoto pravidla. 

g) Natanael Měcháček, správce facebooku svetsplhu, vyzývá závodníky, aby pomohli 

oživit facebook svetsplhu např. propagačními videi z tréninků. Materiály prosím 

posílejte na mechacek@svetsplhu.cz 

h) Je velmi vítáno, pokud kdokoliv ze závodníků, nebo organizátorů, napíše článek ze 

závodu, který navštívil a odešle na admin@svetsplhu.cz. Velmi pomůže propagaci. 

 

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

kvalitní závody, které byly uspořádány během loňského roku, včetně MČR 2019 nově se 

zahraniční účastí. Poděkování patří všem, kteří se na fungování šplhu jakkoliv podílí.  

 

7. Na konci roku 2020 proběhnou volby nového výboru na období 2021-2024. Případní zájemci 

o kandidaturu, sdělte prosím svůj záměr výboru. Je to velmi vítáno  

 

 

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

    

          zapsal: Václav Kotlan 
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