Zápis č. 1/14
Jednání Výkonného výboru Svazu trialu
Autoklub České republiky, Opletalova 29, Praha 1
22. ledna 2014, 15,00 hodin

Přítomni: členové VV ST Pavel Karkoš, Jiří Olmr, David Fabián, Pavel Kohout a Aleš Labík. Karel Nauš –
generální sekretář FMS, Marcela Švejdová – koordinátorka a hosté Petr Matějíček, Libor Pecháček,
Jan Horník, Václav Brůj, Oldřich Wünsch, Dalibor Šulc, Milan Schlender.
1. Přivítání předsedou a seznámení s programem jednání.
2. Schválení zápisu z 26.11.2013
a. Proběhne úprava bodu 3/m a to vypuštěním předposlední věty, po této úpravě je
zápis schválen všemi hlasy.
3. Informace z činnosti VV
a. Informace o spuštění nového webu www.ceskytrial.cz a alias www.czechtrial.cz
b. Byla nutnost vytvořit tuto novou doménu a nový webový prostor. Majitel původního
webu trial.cz požadoval částku 50 000,- což VV neakceptoval.
c. Info o funkcích a činnosti na novém webu podal autor Aleš Labík, původní web trial.cz
bude zakonzervován.
d. Bude zváženo, zda reklama na webu bude zpoplatněna a když ano, tak jakým
způsobem a v jaké výši
e. Převod vlastnictví domény na AČR bude proveden v nejbližším možném termínu
f. Bylo obesláno několik desítek potencionálních partnerů pro podporu českého trialu a
jednání o podpoře pokračují
g. Připomínka p. Nauše a obava z přílišného počtu podniků
h. Připomínka p. Švejdové k zapracování pravidla škrtání dvou výsledků do ročenky
i. Vznesen návrh na škrtání více výsledků pro „áčkaře“
j. Přehodnotit pravidlo pro TDN a brát zřetel na účast a výsledky v ME. Bude
projednáno příště
k. Hodnocení žáků jedoucích kategorii „H“. V závodech bude hodnocen dle pořadí,
celkově bude hodnocen v rámci MČR…
l. Návrh nové lokality na Trutnovsku od P.Matějíčka, povede další jednání směřující
k volnému podniku k závěru sezóny. Eventuálně spojeného se soustředěním mládeže
m. Je třeba aktualizovat osoby vedené u SMS
n. Školení trialu a činovníků – Ouběnice, školitel L. Knížek. Termín bude určen
o. MS 2015 – 2. žádosti (Sokolov, Kramolín), pro MS stanoveno 8 světových lokalit, šest
stálých. 10 nestálých pořadatelů se bude točit. Na rok 2015 navrženo za ČR
pořadatelství MS pro Sokolov – hlasováno 4 hlasy členů VV s hlasovacím právem pro,
hlasování se nezúčastnil P.Karkoš z důvodu střetu zájmu. Jednalo by se o termín
květen/červen/

4. Stanovení nového provozovatele SCM (sportovní centrum mládeže) /program grantů na
talenty/
a. Zpřísnění pravidel pro vedení účetnictví!!! Byla podána krátká informace o
předložených koncepcích jednotlivých navrhovatelů. Vzhledem k současnému stavu
trialu, počtu jezdců i jejich výkonnosti, byl po diskuzi přijat návrh GS: všichni
navrhovatelé budou moci pořádat soustředění, kde účast jezdců, zařazených do SCM
bude hrazena z prostředků SCM. Pro ostatní budou tato soustředění otevřená,
mohou se zúčastnit na vlastní náklady. Finanční prostředky z MŠMT na SCM budou
čerpány po schválení rozpočtu jednotlivých akcí VV ST a to pouze formou proplacení
faktur či řádných dokladů pracovníkem, který bude touto činností pověřen a bude za
ní zodpovídat VV ST a GS FMS AČR.
b. Debata o pravidlech fungování SCM a jejího nastavení

5. Diskuze:
a. P.Matějíček – velký zájem enduristů o možnost jezdit trial, námět k znovuotevření
otázky Nonstop v českém mistráku
b. Nový formulář pro pojištění pro pořadatele – info od p. Švejdové
c. Dbát rozhodčími na dodržování řádů – úkol na soustředění
Jednání ukončeno v 17,40 hodin.
S pozdravem za VVST Pavel Karkoš

Zapsal Jiří Olmr

