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Zápis pracovní skupina, únor 2018
Publikace pravidel a nominačních kriterií
Na webu ČSC byly publikována pravidla a nominační kriteria pro rok 2018. Podle informace z UCI se
letos pojedou světové poháry a ME podle “starých” pravidel, tj. klasické bodování, MS stejně jako v
roce 2017 podle “nových” pravidel - bonusové body za čistý průjezd. UCI doporučuje pro národní
šampionáty a poháry klasické bodování. Česká pravidla toto doporučení respektují a MČR se proto
pojede “postaru”.

Schůzka Praha
Pracovní skupina (Chvojka, Janka, Kalaš, Pecháček) se sešla 20. 2. za účasti prezidenta ČSC Petra
Marka se zástupci klubu Mraveniště (Čiháček, Šmíd, Valný), kteří sdělili své výhrady k loňské sezoně:
velký počet soutěží, pořádání ČP v trialparcích, nízká účast v dospělých kategoriích, neobsazenost
kategorie 26” v reprezentačném týmu. Protože se ale kromě MČR pořádaného Mraveništěm
přítomní neúčastnili žádných dalších závodů, byla diskuze spíše obecného charakteru. Důvody pro
neúčast v seriálu uvedli různé, od časové náročnosti při dojíždění na akce po osobní averzi k
pořadatelům v případě pražského Decathlon Českého poháru. Při tomto postoji se těžko hledají
konstruktivní východiska. Členové pracovní skupiny přítomným odpověděli na dotazy týkající se
funkce traťového maršála a organizace ČP. Na stížnost, že Mraveniště nemá v pracovní skupině
žádného zástupce bylo konstatováno, že na začátku sezony měl tento klub v pracovní skupině tři lidi,
z toho dva (Čiháček, Tryner) se rozhodli ze skupiny odejít a třetího (Chvojku) na podzim ze svého
klubu vyloučili - proto nyní opravdu svého zástupce ve skupině nemají. Na sezonu 2018 plánuje
Mraveniště pořádání závodu C1 v Říčanech (žádost byla podána v listopadu záměrně bez vědomí
pracovní skupiny), Svaz ústy pana Marka proti pořádání dvou C1 v rozmezí čtrnácti dnů po sobě nic
nenamítá, v ostatních disciplínách (silnice) je to běžné. V příštích sezonách již bude Svaz k povolení
meziárodních akci trialu vyžadovat stanovisko pracovní skupiny trialu. V rámci schůzky byl také
Vlastimil Čiháček jakožto vlastník webové domény “cyklotrial.cz” požádán o odstranění dovětku
“oficiální web cyklotrialu v ČR”.

MČR
Probíhají intenzivní jednání o lokalitě MČR v Praze. V druhé polovině března je naplánovaná schůzka
s kanceláří pražské primátorky. Současně pracovní skupina začala zajišťovat sponzory akce.

Příprava sezony
Dokončuje se design medailí na sezonu 2018, budou společné pro Český pohár i Český pohár
mládeže - Youth Games. Pokračuje oslovení sponzorů. Znovu bude publikována výzva pro zapojení
rozhodčích, počet nově přihlášených je zatím malý.

Úkoly na nejbližší období (březen)
 Sponzorské smlouvy sezona
 Smlouva o pronájmu místa na MČR / C1
 Oslovení partnerů MČR / C1

Zapsal Radek Janka, březen 2018
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