Schůze prezidia a výboru ETCZ 17. 2. 2018 – Úhořilka
přítomni členové prezidia:
prezident – Zuzana Ryšková, viceprezident – Kamila Sedláčková, tiskový mluvčí – Michaela
Zachová, správce pro sport – Pavla Cihlová, správce pro legislativu – Libor Hanečka
přítomni za poradní výbor a kontrolní komisi:
hospodář, ekonomika – Petra Vlachová, prezentace, reklama – Michael Kafka
(omluven - mezinárodní komunikace – Tom Hybl )
přítomni za kontrolní komisi: Pavel Sedláček, Veronika Kubánková, Lucie Ryšková
1) Pravidla – změny
- zrychlit soutěže, bodování nájezdů (K. Sedláčková)
- Bolender vše v kroku v soutěžích, s ohledem na bezpečnost dle parků - lze předepsat překážku v
klusu, vycházíme z Německa, Rakouska, snížit počet překážek, zvýšit náročnost na překážkách,
ztížení dá atraktivnost, v soutěžích S klus mezi překážkami, v T/K i cval, zkrácení čas. limitů, u
nižších kategorií lze jet souběžně (např. Z junioři/dospělí) (P. Cihlová)
- zrychlit soutěže ne na úkor kvality, co možná nejvíce ve vrcholných závodech ztížit překážky a
způsob jejich překonání, nebo jízda bez otěží – nejvyšší náročnost, juniorské závody jsou důležité
zejména pro jejich rodiče, nekopírujme bezhlavě zahraničí, buďme Češi a dělejme dle našich
podmínek, v soutěžích na ruce v nejvyšší třídě zvyšme kvalitu předvedení a překážek na maximum
(P. Sedláček)
- u malých dětí rozdělení juniorů na menší a větší juniory a pidilidi 4-7 let (Z. Ryšková, L.
Hanečka)
- inspirujeme se Bolendrem i Německem a aplikujeme do ČR (L. Hanečka)
- inspirace i od EXCA, možná spolupráce, zároveň podpořit discilíny Freestyle nebo bez uždění
jako inspiraci do budoucna pro začínající (M. Zachová)
- rychlostní soutěže jsou inspirované EXCA (L.Hanečka)
- divácky atraktivní není přesný extreme trail, je potřeba zpestřit zajímavými překážkami, nebo
způsobem předvedení (M. Kafka)
2) Letáčky, bannery do ETCZ parků, sponzoring , šampionát, MČR (P. Cihlová)
- Sedlář – sponzor šampionátu
- nutno uvést sponzory do letáčku
- GP opět SETERM CB
- šampionát nový systém pro sezonu 2018
- MČR 2018 na Úchozí
- dva starty na samém koni pro kvalifikaci na MČR
- poptat bannery levnější výroba, náklady ETCZ
- rozlišit prezentační plochy s bannery GP a ostatních partnerů, s odsouhlasením GP
3) Příspěvky na rozhodčí (p. Cihlová)
- pořadatelé by měli dostat příspěvek na rozhodčí, zvýšení poplatků cestovného, návrh 1000/den
- rozhodčí je důležitá osoba, má mít honorář odpovídající alespoň 1000 Kč/den a cestovné dle
zákona (P. Sedláček)
- v roce 2017 byl základ 500 Kč/den plus dle startů a 3 Kč/km
- rozdělení peněz GP na příspěvky na rozhodčí a další propagaci, rozhodčí vyplácí přímo ETCZ (L.
Hanečka)
- pořadatel pošle poplatek za podporu rozhodčích na ETCZ – 1000 Kč/závod do pokladny ETCZ
- odsouhlaseno jednohlasně

4) Hot Hill Neslovice
- bude jednat ETCZ s A. Caesarem – 2 pro, 2 proti, 1 se zdržel - nepřijato
5) Zuzka Ryšková navrhuje složit funkci prezidenta
pro 1, proti 4 – nepřijato
Kontrolní komise ještě před oficiálním zahájením schůze kontrolovala správnost údajů a částek u
hospodaření se svěřenými prostředky a odsouhlasila předloženou zprávu bez připomínek.

