
 

 

Informace z jednání klubů dne 16. 1. 2015 
 
 
Přítomni: 
 
- Radim Sousedík - ABOS team 
- Jiří Linhart - BIKE Team Uničov 
- Pavel Křištof - AMK Kemp Hranice 
- Karel Hána - Tufír team 
- Aleš Mentlík - TJ Slovan Bohnice 
- Hana Holubová - BMX & 4X team Olympus 
- Karel Mařák - SK BMX Klatovy, předseda komise BMX 
- Petr Labounek  - Bikrosklub Jeseník 
- Vladimír Prokš - člen komise BMX 
- Pavel Kolařík - SK Jantar Opava 
- Eduard Svoboda - BMX Protivín, člen komise BMX 
- Marie Sobustová - TJ Slavoj Terezín 
- Lukáš Tamme - Bikrosclub Řepy 
- Zdeněk Merta - TJ BMX Pardubice, člen komise BMX 
- Pavel Podolský - SK BMX Benátky nad Jizerou 
- Robert Boček - TJ Favorit Brno 
- Michal Čvančara - BMX Benešov nad Ploučnicí 
- Marcela Veselá - Mariánské Lázně 
 
 
Omluveni: BMX Bílina, B4 Team Šumperk, TJ BMX Třinec 
 
1) Adresář klubů - nahlášení změn v adresáři nejpozději do 31. 1. 2015 
 
2) Licence - žádat o licence elektronicky (všechny kluby obdrželi poštou postup, jak se do 

aplikace přihlásit). Cena za vystavení licence pro jezdce do 18-ti let je 300,- Kč a pro jezdce 
starší 18-ti let je cena 400,- Kč 

 
3) Kalendář závodů - dochází je změně termínu King of Prague + Českého poháru v Praze 

Řepích, který se místo 23. - 24. 5. 2015 pojede v termínu 6. - 7. 6. 2015. Dále je vypsán volný 
závod v termínu 11. 10. 2015 v Praze Řepích - závody time trial pro všechny kategorie. 

 
 
PROVÁDĚCÍ POKYNY:  
1) Novinkou pro pořadatel závodů jsou jmenovací dekrety (asi jenom pro závody ČMP), které 

obdrží pořadatel od předsedy komise BMX a ty je nutné potvrdit a obratem zaslat zpět, max. do  
6-ti týdnů před konáním závodu. Ustanovení k závodu je pak pořadatel povinen dodat 
nejpozději měsíc před závodem komisi BMX. Po odjetí závodu je potřeba vyhotovit zápis o 
konání závodu nejpozději do 5-ti dnů. 

2) Startovní tabulky - každý jezdec si zajišťuje sám, je nutné dodržet pravidla, pokud nebudou 
dodržena, tak jezdec NEBUDE puštěn do závodu 

3) LICENCE - vždy musí být při prezentaci na všech závodech  
4) STARTOVNÍ ČÍSLA - prvních osm čísel je rezervovaných pro finalisty M ČR, ostatní čísla bude 

přidělovat administrátor - lichý rok narození liché číslo, sudý rok narození sudé číslo  …. žádost 
o čísla zasílat za klub najednou max. do 15. 2. 2015 . Administrativní poplatek za zpracování 
čísle je 50,- Kč, který bude použit na úhradu školení rozhodčích, občerstvení atd.. 



 

 

5) Vyhlášení výsledků - na stupně vítězů je NUTNÉ jít v závodním oblečení (kalhoty, dres, pevná 
obuv) 

6) Používání kraťasů na závodech ČMP - dle pravidel UCI. Je možné jezdit v kraťasech za 
podmínky, že bude mít jezdec na sobě ještě jednu spodní vrstvu (skins, elasťáky) a chrániče 
kolen a holení. Jezdci nesmí koukat holá kůže. 

7) Komentátor - zajišťuje vždy pořadatel, z prováděcích pokynů se vyškrtne věta “Minimální 
odměna pro komentátora závodu je 2000,- Kč.” 

8) Školení rozhodčích se bude konat 11. 4. 2015 po Kontrolním závodě v Pardubicích. Přihlášky 
na školení zaslat na mail edasvo@seznam.cz. Kluby, které pořádají závody, mají účast 
POVINNOU. 

9) Postrašení jezdců - na ČMP je možné postrašit jezdce pouze v případě, že předešlý rok byl 
finalistou na ME či MS. Žádosti zaslat nejpozději do 15. 2. 2015. 

10) Kategorie na ČMP. V roce 2015 je nová kategorie pro závody ČMP - JUNIOR a dále kategorie 
M17+ je nahrazena kategorií M19+. 

11) Odměny na závodech VELKÁ CENA BMX - není nutné, aby byly poháry. Nechává se na 
uvážení pořadatele. 

12) M ČR družstev - bodování bez koeficientů 
 
CERTIFIKACE TRATÍ: 
-> formuláře pro kluby připraví a rozešle Lukáš Tamme a Hana Holubová  
 
OSTATNÍ: 
Debata a o funkci reprezentačního trenéra, kde se kluby shodly na nutnosti změny a žádají komisi, 
aby byl reprezentační trenér vyměněn. 
 
ČESKÝ POHÁR: 
1) od roku 2015 opětovně zavedena kategorie M15/16 a kategorie M17+ 
2) ruší se dvojnásobné bodování posledního závodu v Bílině. Dvojnásobně bodované budou  v 

této sezóně 3 závody (18.4.2015 - Litoměřice, 13.6.2015 - Mariánské Lázně a 20.9.2015 - 
Klatovy) 

3) Z celkového bodování se škrtá jeden nejhorší výsledek. Do celkového pořadí v seriálu se 
počítá jezdec, který má odjeto minimálně 5 závodů Českého poháru. 


