Datum:
Přítomni:

30. 8. 2021

Dana Ciglová, Tomáš Filip, Jiří Kotlan, Natanael Měcháček, Patrik Valut, Jan
Holan, Martin Vacek, Jana Hrudálková, Jiří Schreiber
Zapisovatel: N. Měcháček
Program:
0. Úmrtí Bedřicha Lováka
Při komunikaci s dcerami B. Lováka bylo domluveno, že tato smutná událost
bude zveřejněna na webu světa šplhu.
Zároveň bude na dalším závodě držena symbolická minuta ticha.
1. Prezentace
1. Reporty
1. V současné době pokud report není dodán organizátorem nebo ho
nenapíše ho N. Měcháček, není nijak zaručen.
2. Foto/video
1. Žádáme všechny účastníky závodů, závodníky a organizátory o
zasílání materiálů, které můžeme používat pro účely sociálních sítí a
webu. Materiály můžete zasílat buď na FB/IG světa šplhu nebo N.
Měcháčkovi na FB/IG. Předem děkujeme za součinnost.
2. Žákovské kategorie
1. Pevné ukotvení ročníků pro sezónu 2021:
1. 2006 a mladší - Žáci/Žákyně (tedy 15 let včetně)
2. 2005-2003 - Dorost (tedy 16-18 let včetně)
3. 2004-1971 - Muži
4. 1970 a starší - Masters
3. MČR
1. Limit postupu do finále je v gesci organizátorů.
2. Propozice pro MČR v Praze budou zveřejněny dva měsíce před konáním
závodu.
3. MČR žactva proběhne při Memoriálu L. Váchy v Brně. V případě nemožnosti
konání závodu při BVV bude organizátory zajištěn alternativní prostor a závod
proběhne (nebudou-li vládní omezení na úrovni loňského roku).
4. N. Měcháček navrhnul zvýšení startovného pro MČR a to sice ve dvou
kategoriích (viz níže). Tato snaha má motivovat závodníky k časnému
přihlašování, protože s MČR je “více práce” než s obvyklými závody během
sezóny.
1. Závodníci přihlášeni v řádném termínu (bude upřesněno v propozicích)
- 200 Kč
2. Závodníci přihlášení po řádném termínu - 500 Kč
5. Zajištění a kontrola registrace pod ČGF pro náš sport je plnou odpovědností
každého závodníka/závodnice. Organizátoři nebudou závodníky upozorňovat
na chybějící registraci (jako tomu bylo v minulých letech). Zájemce o účast na
MČR bude potvrzovat svou platnou registraci pod ČGF a organizátoři před
MČR tuto skutečnost pouze ověří. Nebude-li zájemce pod ČGF, účast na
MČR mu nebude umožněna.
1. Jestli bude povinnost registrace i pro žákovskou kategorii bude
potvrzeno včas a závodníci/závodnice této kategorie budou včas
informováni.
4. Financování
1. V současné době výbor nedisponuje žádným rozpočtem (krom financí z VC a
MČR, které slouží pro financování nákladů spojených s provozováním webu).
2. Pro příští rok bude N. Měcháček zjišťovat možnosti čerpání dotací pro náš
sport.

3. Pro příští rok bude vykonána aktivní snaha o získání sponzorů pomocí
kvalitních materiálů, které v letošní sezóně jsou vytvářeny.
5. Další
1. Zahraničním závodníkům bude umožněno startovat při MČR (mimo výsledky).
Pro potvrzení jejich kvalit je požadováno zaslání videa dle pravidel našeho
sportu (byť na kratším laně), na základě kterého výbor bude schopen posoudit
kvality a výkonnost uchazeče.

