Schůze prezidia 30. 8. ‐ 2.9.2018 – elektronicky
přítomno 5 členů
1) Návrh na reakci na internetovou diskusi ke zrušení MČR, znovuzvážení rozhodnutí o
zrušení MČR, zvážení náhradních parků a nového hlasování (M. Zachová)
3 proti, 2 pro

2) Vyjádření prezidia k náročnosti přemístění MČR – v diskusi (Z. Ryšková)
Ahoj všem, MČR je náročná akce nejen z pozice organizace, ale i logistiky, propagace a potřebných technických
parametrů parku, včetně zázemí. Na takovou akci je třeba se připravovat měsíce předem. Extreme Trail je sport,
kterému bohužel nestačí jen hala, abychom mohli řádově během pár týdnů přebukovat takovou akci na jiné místo.
Šampionát běží dál, máme před sebou ještě dvoje závody, na kterých bude vypsáno co nejvíce soutěží, aby se
mohlo do Šampionátu zapojit co nejvíce soutěžících od těch začínajících až po pokročilé. Děkujeme za
pochopení a věříme, že si zbytek sezóny společně užijeme.

3) Oficiální stanovisko prezidia k rozhodnutí ze 14.8. a 30.8. o nepořádání MČR 2018 –
argumentace (L. Hanečka, M. Zachová)
Vážení členové ETCZ,
uvnitř organizace jsme řešili vzniklou situaci a Vaše protiargumenty, nicméně rozhodnutí prezidia ETCZ ohledně
zrušení Mistrovství se i po celkovém zvážení měnit nebude. Důvodů nekonat MČR se objevilo více, nejen kvůli
obavám z hříběcí nákazy, ale i obavy z nedostatečného počtu kvalifikovaných účastníků a i s ohledem na finanční
a technickou situaci.
Šampionát, který jsme pro Vás vypsali, může být stejně zajímavý a hodnotný, jelikož zde rozhoduje počet
dosažených bodů v jednotlivých disciplínách. Soutěží se o zajímavé věcné ceny. Závody, kterých se ještě můžete
zúčastnit se konají ve Vinařích a Vlksicích a samozřejmě pokud se vedení těchto rančů rozhodne uspořádat
speciální závody pro kvalifikované na MČR, prezidium ETCZ mu v tom bránit nebude.
Je nám líto, že někteří z Vás vnímají vzniklou situaci negativně a rozhořčeně, ale je dobré si uvědomit, že
organizace ETCZ byla založena lidmi, aby mohli podporovat volnočasové, tréninkové a soutěžní aktivity týkající
se extreme trailu , což nekonání MČR, ale šampionátu rozhodně neznevažuje.
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