Zápis č.3 z jednání
Výkonného výboru Svazu trialu,
konaný dne 12.3.2015
Místo konání: Autoklub České republiky, Opletalova 29, Praha 1
Přítomni: Pavel Karkoš, Jiří Olmr, David Fabián, Pavel Jiran a Karel Nauš – generální sekretář FMS
Hosté: -

Pavel Karkoš, předseda VVST přivítal všechny přítomné a zahájil jednání v 16:00 hod. Všichni členové
souhlasí s tím, že byli řádně svoláni pozvánkou dle příslušného jednacího řádu a konstatovali, že
jednání VVST je usnášeníschopné. Následně přivítal nového člena VVST Pavla Jirana.

1. Odsouhlasení zápisu č. 2 ze dne 5.2.2015
Odsouhlasení zápisu č.2 ze dne 5.2.2015
Hlasování přítomných:
Pro:

Proti:

Zdrželo se:

3

0

0

2. Odsouhlasení pravidla nominace pro TDN 2015
VVST projednalo návrh pravidla pro nominaci na TDN 2015 – kdy konečný návrh pro hlasování je –
na TDN 2015 Tarragona Španělsko pojedou reprezentovat ČR jezdci umístění na prvních čtyřech
místech v celkovém hodnocení po soutěži MMČR v Kyselce (1.-2.8.2015), kdy každému jezdci budou
odečteny 2 nejhorší výsledky. V případě zranění, nemoci či odmítnutí jezdce reprezentovat na TDN
2015, budou nominováni jezdci na dalších místech.
Hlasování přítomných:
Pro:

Proti:

Zdrželo se:

4

0

0
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3. Obtížnost tratí pro sezónu 2015
VVST projednal problematiku obtížnosti tratí jednotlivých kategorií pro sezónu 2015 a navrhl rozšířit
řady supervizorů tratí. VVST do příštího jednání předloží možné kandidáty na tuto funkci a následně
proběhne hlasování o jejich konečném počtu a jednotlivých nominacích.
O tomto bodu programu nebylo hlasováno.

4. Činnost členů VVST
VVST po příchodu nového člena Pavla Jirana projednal funkce (odpovědnosti a činnosti) jednotlivých
členů a provedl přerozdělení.
O tomto bodu programu nebylo hlasováno.

Příští jednání se uskuteční dne 28.3.2015 v Ouběnicích. Po tomto bodu bylo jednání ukončeno.

V Praze dne 12. 3. 2015

…..………………………………………..
Pavel Karkoš
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