Jednání Výkonného výboru Svazu trialu,
Autoklub České republiky, Opletalova 29, Praha 1
13.3. 2014, 14,00 hodin

Přítomni: členové VV ST Pavel Karkoš, Jiří Olmr, David Fabián a Aleš Labík. Karel Nauš – generální sekretář
FMS a Marcela Švejdová – koordinátor FMS. Omluven člen VV Pavel Kohout.
1. Byl projednán a schválen Zápis č. 1/2014
2. Informace z činnosti VV:
a. Aleš Labík zpracuje nabídku pro reklamu ve formě bannerů na trialovém webu, (velikost a cena).
Peníze za zveřejnění reklamy budou převedeny přímo na podúčet 230 u AČR.
b. Návrh škrtání více výsledků nebyl schválen a zůstává v platnosti škrtání dvou nejhorších výsledků
v seriálu MMČR
c. Proběhne aktualizace kmenových lidí v SMS až pro sezónu 2015
d. Školení činovníků Ouběnice – pozvánka je všeobecná na webu.
e. Nominace pro TDN. VV bude vycházet z výsledků všech soutěží (MMČR, ME, MS) a při nominaci
jezdců bude přihlédnuto k jejich aktuální výkonnosti a jejich vzájemné spolupráci. Cílem je
vytvoření družstva, které dokáže zajet co možná nejlepší výsledek. Čtveřice jezdců bude
Výkonným výborem Svazu trialu stanovena v termínu daném FIM pro uzavření přihlášek pro
TDN (tento termín bude včas zveřejněn)
f. Reprezentační oblečení – trika s krátkým rukávem budou zhotovena na základě předběžně
vyjádřeného zájmu účastníků ME a bude si je možné zakoupit za cenu cca. 200,-Kč
g. Časomíra na závody. Původní plán několika spojených podniků trialu s biketrialem a jednotné
časomíry a moderování jedním člověkem pro všechny podniky roku nevyšel. Navrženo například
rozdělit podniky mezi 2 časoměřiče, kteří si podniky rozdělí.
h. Budou zakoupeny vesty pro rozhodčí – 20 kusů standartních plus 5 menších a 5 velkých
zelenožlutých s potiskem. Cenová nabídka od několika dodavatelů bude ke schválení předložena
na příštím jednání VV ST.
i. Předseda svazu trialu SK informoval a pozval jezdce z ČR na soutěž v Lazech po Makytou, která
se koná 3.-4.5. 2014, bližší info nebo ZÚ včas dodá. Dále vyslovil přání, aby se podniky v
Boskovicích a Šiklově Mlýně jeli jako součást Slovenského Mistroství, v tomto mu bylo
vyhověno.
j. Soustředění Mořina 5.-6.4. 2014 - určeno pro všechny žáky a juniory do 18 let, těmto je strava,
tréninkové dávky pod dohledem trenéra, bazén atd. hrazeny. Ostatní zájemci o soustředění se
mohou zúčastnit také, ale hradí si toto sami. Důležité je přihlásit se u pořadatele soustředění V.
Heřmana na tel. č. 777879873 nejpozději do 27.3.2014.
k. Byla vytvořena fotogalerie na „rajčeti“ s adresou http://ceskytrial.rajce.idnes.cz/ kde budou
umisťovány fotografie ze soutěží ve velikém počtu tak, aby se tam našel každý jezdec. Na webu
českýtrial.cz bude zveřejněn vždy pouze výběr několika desítek fotek z každého podniku.
l. Členům VV byly rozdány vzorky značení tratí (tabulky) aby poptali nabídky na jejich výrobu,
výběr nejlepší nabídky bude projednán na příštím jednání VV ST.

Jednání ukončeno v 15,55 hodin.

Zapsal Jiří Olmr

