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KOMISE BMX
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ KLUBŮ BMX KONANÉHO DNE 13. 1. 2018 V PARDUBICÍCH

Přítomni za komisi BMX: David Průša, Lukáš Tamme, Zdeněk Merta, Eduard
Svoboda, Roman Petrus
Přítomni za kluby BMX:

SC BMX Benátky, BMX 4x team, BMX Jeseník, Biketeam
Uničov, Bikros Míkovice, Utopia Bikes Zábřeh,
FALEK BIKE team, BMX Bohnice, OK team, Bikrosclub
Řepy, TJ Favorit Brno, AMK Hranice, BMX Třinec, BMX
Pardubice

(1) Předseda komise BMX seznámil přítomné zástupce klubů BMX se záměrem
Komise BMX založit zapsaný spolek, jehož členy by se staly kluby BMX. Cílem
tohoto kroku je získání subjektu, který by zpracovával veškeré účetní operace
související s pořádáním závodů kategorie Mistrovství republiky, České poháru a
České a Moravské ligy, a to tak, že by ve smyslu platných prováděcích pokynů
BMX vybíral odvody, které by následně sloužily k úhradě nákladů za dresy mistrů
republiky a pro nákup pohárů MČR, ČP a ČL a ML. Současně by byly hrazeny i
některé výdaje, které dosud hradí pořadatelé závodu. Otázka výše odvodů
nebyla uzavřena s tím, že byl dohodnut následující princip:
- spolek nemá být výdělečně činný (hospodaření na konci roku bez zisku)
- Komise BMX sestaví výši nákladů, které souvisí s nákupem dresů a pohárů a
podle této výše určí výši odvodů, Komise je oprávněna tuto výši stanovit
vyšší, pokud bude hradit dosavadní náklady pořadatelů, např. administraci
závodů, rozhodčí apod., ale vždy tak, aby se na spolku netvořil zisk. Toto
ustanovení je dáno skutečností, že pokud by se spolu podařilo získat
partnera BMX či dotaci, mohla by Komise BMX upustit od odvodů z pořádání
závodů bez toho, aby se měnil systém proplácení administrátora, rozhodčích
apod.

- odděleně se povedou příjmy a výdaje pro ČP, ČL a ML
Přítomné kluby BMX tento postup odsouhlasily.
(2) Komise BMX na žádost klubů rozhodla, že pro rok 2018 změní postupový klíč na
MČR tak, aby se ho mohli zúčastnit i jezdci, kteří v roce 2017 neodjeli žádný ze
závodů ČP (dříve ČMP). Důvodem k tomuto kroku je skutečnost, že pravidlo
postupového klíče pro rok 2018 bylo zveřejněno až v měsíci srpnu a někteří
jezdi se o něm dozvěděli až v situaci, kdy na něm nemohli zareagovat. Komise
BMX upraví Prováděcí pokyny BMX tak, aby se MČR mohli zústanit i jezdci, kteří
se umístili v roce 2017 do 30-tého místa v ČL (dříve ČP) či ML v redukovaném
pořadí, po vyškrtání již kvalifikovaných jezdců z MČR a ČP (dříve ČMP). Pro rok
2019 zůstává postupový klíč takový, že na MČR 2019 je třeba se nominovat buď
umístěním na MČR 2018, nebo ČP 2018. Kritéria pro nominaci na MČR BMX 2019
budou zveřejněna před první závodem BMX v ČR roku 2018. Komise BMX na
žádost klubů rovněž obnoví pravidlo “divokých karet” s tím, že o tyto karty
budou žádat Komisi BMX kluby, nikoliv samotní jezdci, přičemž tato žádost bude
řádně odůvodněna. Na udělení “divoké karty” není právní nárok.
(3) Komise BMX na žádost klubů upraví Prováděcí pokyny BMX pro rok 2018 tak, že
zruší ustanovení o tom, že poslední závody ČL a ML jsou dvojnásobně bodované.
Komise rovněž z těchto pokynů vypustí ustanovení o tom, že se v celkovém
výsledku nezapočítávají tři nejhorší výsledky, celkový vítěz tedy bude určen
součtem bodového ohodnocení ze všech pořádaných závodů.
(4) Kluby BMX se shodly na tom, že pro rok 2019 preferují systém závodů shodný
pro všechny soutěže a to 8 závodů ČP, 8 závodů ČL a 8 závodů ML, kdy se v ČL a
ML bude škrtat vždy jeden nejhorší výsledek. Zbytek kalendáře bude doplněn
tradičními závody, volnými závody a závody Velkých cen. V roce 2019 je
předpoklad, že se jeden ze závodů ČP pojede v prázdninovém termínu.
(5) Na setkání klubů BMX bylo rozhodnuto, že bodování všech závodů ČP, ČL a ML
bude probíhat podle pravidel UCI/UEC, a to jak při závodech jednotlivců, tak i
družstev.
(6) Komise BMX opětovně rozešle klubům BMX žádost o vyplnění formuláře
vztahujícího se ke katalogizaci trati BMX a požádala přítomné zástupce klubů,
aby je vyplnili o odeslali komisi. Dosud tak učinil pouze zlomek klubů.
(7) Od roku 2019 se počítá se zavedením pravidel pro účast na závodech ME a MS
Challenge. Podrobná pravidla budou zveřejněna před první závodem BMX v ČR
roku 2018.
(8) Komise BMX seznámila přítomné zástupce klubů s tím, že je možnost přejít již v
tomto roce na využívání časomíry a systému BMX Event Manager (motosheets.com), neboť Pražský cyklistický svaz zakoupil potřebné hardwarové i
softwarové vybavení a nabízí možnost jeho využívání. Po diskuzi bylo
rozhodnuto, že tento systém bude nasazen pro rok 2018 na závody MČR a ČP s
tím, že Komise BMX dojedná v nejbližší možné době způsob distribuce čipů a
lokalizace aplikačního prostředí do Českého jazyka a zaškolení obsluhy.
(9) Startovní čísla budou přiděleny dle klíče jako v minulých letech (sudá, lichá).

(10)Trenér reprezentace seznámil přítomné s aktuálním složením Reprezentace BMX
a Talent Teamu pro rok 2018. Složení reprezentace BMX: Topinka, Nevrkla,
Bohuslávek. Složení Talent Teamu: Bartuňková, Horák, Hladík, Mentlík, Ptáčník,
Hájková, Pagáč, Moravec, Kunčar, Fabisz, Bartůněk. Spodní hranice pro zařazení
jezdce do Talent Teamu je ročník narození 2003.
(11)Nominační kritéria pro závod MS a ME BMX 2018 Elite a Junior budou zveřejněna
na stránkách ČSC do konce ledna 2018.
Zapsal:
David Průša
předseda Komise BMX

