Datum:
Přítomni:

2. 2. 2021

Dana Ciglová, Tomáš Filip, Jiří Kotlan, Pavol Niezgodzky, Natanael
Měcháček
Zapisovatel: N. Měcháček
Program:
1. Volba nového předsedy (funkční období 4 roky) - zvolen N. Měcháček
2. Návrh dalšího termínu schůze pro širší veřejnost a ředitele závodů formou Google
Meets - 15. 2. 2021, 17:30 (organizátor - N. Měcháček)
3. Sepsání přehledu závodů sezóny 2021 s kontakty na organizátory; náhradními
termíny a přehledem časové vytíženosti jednotlivých měsíců konání závodů - N.
Měcháček (zasláno skrze sdílenou složku na Google Dokumentech)
4. N. Měcháček představil cíl svého funkčního období - propagace sportu na sociálních
sítí (Instagram, Facebook, YouTube) skrze nová tréninková videa (nabídnuta
případná pomoc od Dany a Matěje Ciglových) a příspěvky v anglickém i českém
jazyce.
5. Návrh konání schůze výboru 2x ročně. Dle potřeby a možností bude zvolena podoba
osobního nebo on-line setkání. Cílem je větší přehled plnění nastavených cílů,
pružnější reagování na vzniklé situace, atp.)
6. P. Niezgodzky navrhoval vytvoření bodovacího žebříčku závodníků, který by byl
vyhlášen spolu s Mistrem ČR. Blíže bude projednáno na další schůzi 15. 2. 2021.

Datum:
Přítomni:

15. 2. 2021

Dana Ciglová, Tomáš Filip, Jiří Kotlan, Pavol Niezgodzky, Natanael
Měcháček, Ondřej Košťák, Patrik Valut, Jan Holan, Martin Vacek, Jana
Hrudálková, Karel Janda, Jan Štěpánek, Jiří Schreiber
Zapisovatel: N. Měcháček
Program:
1.

2.

3.
4.
5.

Probrání základních organizačních bodů
1.1.
Finální termínový kalendář
1.2.
Alternativní termínový kalendář
1.3.
Potvrzení věkových kategorií
1.3.1.
Hlavní - 19-50 let - 8 m
1.3.2.
Masters - Starší 50let - 8 m
1.3.3.
Senioři - na MČR není vyhlašována (VC dle organizátora)
1.3.4.
Dorost - 15-18 let - 4,5 m
1.3.5.
Ženy - 4,5 m
1.3.6.
Žáci - mladší 15let - 4,5 m (včetně 15let) - psát konkrétní roky
1.3.7.
Žákyně - mladší 15let - 4,5 m (včetně 15let) - psát konkrétní roky
1.4.
Kvalifikační kritéria pro MČR
1.4.1.
Nominace - dle stávajících pravidel (pravidlo 8, bod b)
1.4.1.1.
Hlavní kategorie - kratší čas než 11 s
1.4.1.2.
Dorost + žáci - kratší čas než 7 s (žáci 1 VC) Žáci - limit 10 s
1.4.1.3.
Ženy - kratší čas než 11 s
1.4.1.4.
Masters + žákyně - bez limitu (žákyně 1 VC) Žákyně - limit 15
s
1.4.1.5.
Limity pro MČR platí v současném nastavení. S ohledem
na “Covid situaci” se limity pro MČR mohou upravit
(směrem k nižším požadavkům) na další schůzi v září
2021.
1.4.2.
Finále - návrh z roku 2020 (upřesněno dle propozic MČR 2021)
1.4.2.1.
Hlavní kategorie - finálová dvě kola <7,2 s
1.4.2.2.
Dorost - finálové kolo < 5 s
1.4.2.3.
Ženy - finálové kolo < 10 s
1.4.2.4.
Propozice MČR s limity do finále budou definovány s
ohledem na závodní žebříčeka společenskou situace
(omezení trénování) v září 2021.
1.5.
MČR Žáků/Žákyň při VC Memoriál L. Váchy (SportLife)
Jednotná výsledková tabulka ze závodů - návrh z roku 2020 posílána T. Filipovi.
2.1.
T. Filip pošle tabulku všem organizátorům e-mailem a zároveň
zpřístupní ke stažení na webu.
Příspěvky na prezentaci závodů na webu (www.svetsplhu.cz) má i nadále na
zodpovědnosti T. Filip.
Poděkování a ohlédnutí se za sezónou 2020 a omezeními, se kterými se náš sport
musel potýkat.
Návrhy:

5.1.

N. Měcháček - Dodání potvrzení o členství v ČGF (nutné pro účast na MČR)
jako povinnost závodníka či přihlašujícího klubu. Není povinnost organizátorů
MČR zkontrolovat, že je závodník evidován. Před MČR budou všichni
závodníci skrze sociální sítě a VC informováni o tom, aby na to při
přihlašování mysleli.
5.1.1.
Potvrzení o členství závodníka v ČGF v podobě výpisu z GIS při
přihlašování na MČR (platné pro všechny kategorie na MČR) zodpovědnost závodníka/klubu.
5.2.
N. Měcháček - Umožnění účasti TOP 3 žáků z jejich MČR i na MČR v Praze
s poukázáním na podobná pravidla v jiných sportech (např. taneční sport).
5.2.1.
Při splnění limitu 7 s.
5.2.2.
Pouze vítěz kategorie žáci.
5.2.3.
Výbor rozhodne o platnosti mimo schůzi a o výsledku bude
informováno později.
5.3.
P. Niezgodzky - Vyhlášení pohárové bodovací soutěže pro hlavní kategorii v
sezóně 2021.
5.3.1.
Body jsou přiřazeny za všechny závodníky na 8m laně s časem
pod 10 sekund na konkrétním závodě bez ohledu na věk. schváleno
5.4.
P. Niezgodzky - Definice kategorií žáků/žákyň podle přesného rozhraní
narození závodníků/závodnic kvůli obdobnému řazení závodů pod AŠSK, kdy
15letí závodníci/závodnice v 9. třídě ZŠ jsou ještě žáci a ne dorostenci.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

D. Ciglová - Věk v kategorii žáků/žákyň definován do 15let včetně. Limit pro
nejmladší kategorie např. na 12 s u žákyň a 9 s u žáků. Zvážení povinné
registrace u ČGF pro účast na MČR.
M. Cigl - Mediální prezentace a branding šplhu na laně, komunikační kanály
pro ČR i zahraničí.
M. Cigl - Postavení šplhu na laně v rámci ČGF a dosažení suverénního
postavení.
M. Cigl - Rozšíření povědomí o šplhu v zahraničí s cílem vytvoření federací a
jejich mezinárodní spolupráce.
5.8.1.
S Matějem Ciglem bude uspořádán samostatný meeting za
účelem probrání tématu propagace šplhu, jednotná podoba sítí,
atp. Pozvánka bude zveřejněna na sociálních sítích a webu.
D. Ciglová - Zvážení letmého startu.
5.9.1.
Bylo rozhodnuto zachovat stávající podobu startů.

5.10.

M. Vacek, P. Valut -

5.10.1.

5.10.2.
5.10.3.

5.10.4.
5.10.5.

Nová kategorie “dorostenky” nebude v sezóně 2021 vytvořena.
Bude-li členská základna v příštích sezónách růst, bude nad
vytvořením uvažováno.
Kategorie senior bude zachována jak platila v minulých
sezónách.
Výbor se jednohlasně vyjádřil ve smyslu, že je rád za podněty,
nápady a připomínky od závodníků a závodnic. Možností jak svůj
podnět doručit je několik (sociální sítě, osobně, e-mailem, atp.) a
za každý jeden nápad je výbor vděčný.
Podněty od M. Vacka a P. Valuta budou zahrnuty do samostatné
schůze s M. Ciglem vzhledem k podobnosti tématu propagace.
K návrhu “Sokolské ligy” jsme požádali M. Vacka o detailnější
vypracování představy. Jakmile bude toto doručeno, N.
Měcháček navrhl uspořádat další on-line setkání k probrání
tohoto tématu.

