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Nutné body, které je potřeba řešit na setkaní klubů:  
 
• Změna složení komise BMX. Za předpokladu souhlasů klubů založit občanské sdružení - spolek, 

do, kterého vstoupí všechny kluby BMX, následně vytvořit stanovy podle občanského zákona. 
Tyto klubu budou na valné hromadě volit složení Komise BMX, schvalovat kalendář, prováděcí 
pokyny, trenéra, odborné komise atd. Zvolená komise BMX bude předložena Výkonnému 
výboru ČSC a prezídiu ČSC ke schválení. Tento krok může přispět k eliminaci otázek jakým 
způsobem se tvoří komise BMX, proč je tam ten a ten, jakým způsobem komise pracuj atd. Na 
chodu komise se budou podílet kluby a lidé, které si do komise zvolím. Dále jako spolek, bude 
mít Ičo. to znamená můžeme se pokusit žádat o granty pro BMX a realizovat smlouvy s partnery 
pro seriály závodů, partnery SCM, atd.  
 

• Změna realizačního teamu reprezentace BMX včetně postu trenéra reprezentace BMX. – čistě 
sportovní hledisko, nejsou výsledky, sportovní výkonost klesá, nepracuje se s reprezentanty. 
Trenér by měl nést zodpovědnost za své jednání.  
 

• Změna trenéra sportovního centra mládeže – trenér SCM nesmí být zároveň trenér reprezentace. 
V tento moment je trenér reprezentace a SCM jedna osoba. Sportovní hledisko jakožto trenér 
SCM nedokázal připravit žádné jezdce pro reprezentaci za 7 let ve funkci. 

 
• Postrašení jezdců pouze při finálovém umístění ME a MS. Zrušit možnost postrašení pro 

medailisty závodu MČR. To že se někdo umístí v top 3 na MČR neznamená, že si zaslouží být 
postrašen. Postrašeni by měli být pouze výjimeční talenti s ohledem na všechny okolnosti. Měla 
by posuzovat komise trenérů BMX. Systém postrašení v tento moment stejně negeneruje jezdce, 
kteří jsou výkonnostně schopni konkurovat v Evropě či ve Světe. 

 
• Vytvoření kategorie Junior pro závody národní série ČMP a MČR. Nynější stav kategorie Elite 

17+, negeneruje závodníky pro kategorii Junior, toto pak negeneruje závodníky pro Elitu, proto 
jsme tam kde jsme. Jezdci kategorie 16let, jsou nuceni si vybrat jezdit 17+ nebo Elite 17+. Ti co 
si vyberou 17+ se již nikdy nevrátí do systému vrcholového sportovce a ti co si vyberou Elite 
17+ dva roky zkouší jezdit s Elitou a potom je to přestane bavit a stejně končí. Myslím si že je 
ideální doba k návratu kategorie Junior. Je silný roční 16let, kteří jdou do juniorů je jim potřeba 
dát šanci se rozvíjet a nechat jim čas na rozmyšlenou zda se vydají cestou 17+ nebo cestou Elite.  
 

• Vytvoření kategorie 15/16 a 17+ pro závody ČP/MBL. To samé platí i zde jako u kategorie 
Junior není možné, v 15 letech jezdit s dospělými, je potřeba rozvíjet mladé jezdce a ne jim 
znechutit závodění tím že je pošlete jezdit mezi dospělé. Systém negeneruje jezdce směrem 
k Juniorským a Elitním kategoriím.   

 
Další body k řešení: 
 
• Dořešení certifikace drah, vypracovat postup, kóty a parametry měření...... padá vina i na moji 

hlavu 
 

• Vytvářet podmínky pro práci s mladými jezdci v klubech, motivace - workshop 
 

• Vytvořit vzory pro mladé závodníky 
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• Pro rok 2016 pouze 4 dvojzávody so-ne národní série celkem tedy 8 závodů. Více lokálních 
závodu pro nové jezdce 
 

• Víkend MČR pátek TT 15/16, Junior, Elite, sobota: Závod MČR jednotlivců, neděle :MČR 
klubu a team 
 

• Změna koeficientu bodovaní jezdců při závodě MČR klubu a teamu. Zohlednit jezdce kategorie 
Elite a Junior. Tímto krokem se přispějeme k tom, aby klub pracovali a angažovali do svých řad 
Juniorské a Elitní jezdce, tím tvoříme vzory a lídry svých klubů. 
 

• Umožnit při ČP/MBL využít pro sekci pro jezdce 17+, pokud to trať dovoluje -17+open, každý 
jezdec si může vybrat kudy pojede.  
 

• Ustanovit komisi trenérů - mládeže 
 

• Ponechat jednotné tabulky- zajistí komise BMX 
 

• Startovní číslo pro jezdce podle výsledku MČR BMX. Permanentní číslo pouze pro jezdce Elite 
dle pravidel UCI. 
 

•  Zvýšit finanční odměny pro kategorie Elite a Junior – nechápu proč by měl rozhodčí dostat větší 
odměnu než závodník. 

 
• Zrušit povinnost umožnit Komisy BMX umístění bannerů partnerů Komise BMX při závodě. 

Musí být řešeno individuálně dohodou a smlouvou, nelze nutit pořadatele k umístění. Když to 
pro pořadatele nepřináší žádné výhody. Navíc může dojít ke kolizi s partnery závodu, které si 
sám klub opatřil. 

 
• Do konečného pořadí ČP 2015 počítat všechny odjeté závody. 
 
• Vytvoření kvalifikačního systému pro jezdce mládežnických kategorií do ČMP a MČR BMX. 

Tímto krokem vytvoříme systém krajských a celorepublikových soutěží, vystaví se cíle pro 
jezdce a motivace. 

 
• Zveřejnění koncepce přípravy jezdců SCM 
 
• Zveřejnění koncepce přípravy reprezentace BMX 
 
• Nominační kritéria BMX pro závody ME, SP, MS, OH2016 
 

Dne: 13.1.2015 

S přátelským pozdravem                                 

        

 Lukáš Tamme   
Předseda Bikrosclubu Řepy     


