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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE BMX KONANÉ DNE 9.9.2017 V PARDUBICÍCH 

Přítomni: David Průša, Lukáš Tamme, Zdeněk Merta, Eduard Svoboda, Roman  
  Petrus, Vladimír Prokš, Hana Holubová (host) 

(1) Komise BMX schválila nové prováděcí pokyny BMX pro rok 2018. Mezi 
nejvýzamnější změny oproti roku 2017 patří změna názvosloví BMX závodů, kdy 
nově budou závody pojemnovány jako Mistrovství České republiky BMX, Český 
pohár BMX, Česká a Moravská BMX liga. Důvodem k tomuto kroku je sjednocení s 
ostatními cyklistickými disciplínami a tím i snažší orientace poskytovatelů grantů 
(MŠMT, samosprávy měst a obcí). Další změnou je nastavení kvalifikačních 
kritérií pro závod Mistrovství republiky BMX 2018, kdy je nutné se na tento závod 
kvalifikovat již v roce 2017 ze závodů MČR BMX a celkového pořadí ČMP BMX 
2017. S přihlédnutím k celosvětovému trendu je pro následující roky zrušen 
závod MČR BMX TIMETRIAL. Komise BMX rozhodla o sjednocení odvodů za 
pořádání závodů ČBL a MBL na částku 15% ze startovného za závod. Pro 
pořadatele ČBL dochází ke snížení odváděné částky o 5% oproti letošnímu roku. 
Dále zavádí odvod 20% ze závodu ČP oproti dosavadnímu paušálu 3 500,-Kč za 
závod a 20% odvodu za startovného za závod MČR jednotlivců a klubů. Veškeré 
tyto odvody budou transparentně vloženy na účet a zpětně použity na celkové 
vyhlášení seriálů ČP, ČBL, MBL, na výrobu dresů Mistrů ČR pro všechny kategorie, 
nákupu vybavení a pro zajištění financování rozvoje BMX.  

(2) Komise BMX rozhodla o založení spolku Asociace klubů BMX, zapsaného spolku, 
založením bankovního účtu a pověřila Davida Průšu realizací tohoto rozhodnutí. 
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(3) Komise BMX stanovila počet seriálových závodů BMX pro rok 2018 a to takto: 
10.závodů v každém ze seriálu ČBL a MBL. 8.závodů Českého poháru pro 4 
pořadatele vždy dva závody během jednoho víkendu na jedné dráze. 

(4) Komise BMX rozhodla, že dne 12. září 2017 budou e-mailem osloveny kluby BMX s 
tím, aby se přihlásili k pořádání závodů MČR, ČP, ČBL, MBL, VC a závodů BMX pro 
rok 2018 a mohl být sestaven kalendář závodů pro tento rok. Lhůta k přihlášení k 
pořádání závodů bude stanovena do 20. září 2017. Oslovovací e-mail bude 
rozeslán Davidem Průšou.  

(5) Komise BMX rozhodla o tom, že hlavním komunikačním prostředkem s kluby BMX 
bude web Českého svazu cyklistiky, www.ceskysvazcyklistiky.cz sekce BMX. Pro 
komunikaci s komisí BMX byla zřízena adresa bmx@ceskysvazcyklistiky.cz. 
Zdeněk Merta požaduje v sekci BMX zřídit podsekce tak jak předal návrh úpravy 
webu na jednání 9.9.2017 v Pardubicích. 

(6) Komise BMX rozhodla o tom, že ustanovení k závodům budou pořadatelé závodů 
zasílat na adresu bmx@ceskysvazcyklistiky.cz.Zdeněk Merta požaduje v sekci 
BMX zřídit podsekce tak, jak předal návrh úpravy webu na jednání 9.9.2017 v 
Pardubicích. Zaslaná ustanovení k závodu schválí dle prováděcích pokynů David 
Průša. Schválené ustanovení bude zveřejněno v sekci BMX, podsekci SCHVÁLENÁ 
USTANOVENÍ K ZÁVODU, zveřejnění na webu ČSC zajistí Roman Petrus. 

(7) Paní Andrea Vesecká byla oslovena členy Komise BMX, aby se stala členkou 
Komise BMX, tuto nabídku odmítla. 

(8) Paní Andrea Vesecké (administrátorka závodů BMX) oznámila, že nebude od roku      
2018 nadále pokračovat v práci administrátora BMX. Tímto jí Komise BMX děkuje 
za skvěle odvedenou práci.  

(9) Lukáš Tamme seznámil přítomné s procesem vyjednávání o zařazení 2 jezdců 
BMX ČR do UCI tréninkového centra BMX ve Švýcarském Aigle. Aktuálně se čeká 
na vyjádření trenérské komise UCI. 

(10) Lukáš Tamme informoval Komisi BMX po komunikaci s UCI, že by mělo dojít po 
21.9.2017 ke zveřejnění termínů UCI BMX Supercross světového poháru 2018. 
Následně je možné že dojde ještě k úpravě českého kalendáře BMX pro rok 2018.  

Zapsal: 
David Průša 
předseda Komise BMX
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