
Zápis z jednání rady Moravského poháru. 
 

Konané dne 5.11.2011 ve Zborově 
 

 

Přítomni členové rady: Milan Zyka, Zdenek Wiedermann, Milan Voráč, Jan Chuděj, Antonín 

Tomeček, Miroslav Rýznar. 

 

Jednání bylo zahájeno ve 12:30 hod. 

 

Jednání bylo pokračováním internetové diskuse o podobě Moravského poháru v roce 2012. 

rozhodovalo se o těchto otázkách: 

 

1. Zařazení MR S.A.C. do seriálu závodů MP se zvýšeným bodovým hodnocením. 

Rada rozhodla v poměru hlasů 4 : 2 nezařadit MR S.A.C. mezi bodované závody MP. 

Zdůvodnění: MR S.A.C. je svým charakterem samostatný závod. Velká vzdálenost 

neumožňuje všem se tohoto závodu zúčastnit a to zakládá jistou míru nespravedlnosti. 

 

Další jednání od 13:10 hod. probíhalo za přítomnosti pořadatelů závodů a kapitánů týmů. 

 

2. Rozdělení kategorií. 

Byly navrženy dvě varianty: a) prosté sloučení kategorií A a B. ostatní kategorie  neměnit. 

b)udělat nové dělení kategorií A 20 – 35 roků. B 36 – 49 roků ostatní kategorie neměnit. 

Hlasováním bylo rozhodnuto pro variantu a) – pouhé sloučení kategorií A a B. Takto vzniklá 

kategorie bude označena jako B. Ostatní kategorie se nemění. 

 

3. Rozdělení závodů na jarní a podzimní část. 

Hlasováním bylo rozhodnuto nerozdělovat pro účely bodování závody na jarní a podzimní 

část. 

 

4. Bodovat všechny závody seriálu a nebo jen snížený počet závodů. 

Hlasováním v poměru hlasů 16 : 8 bylo rozhodnuto bodovat jen snížený počet závodů. 

 

5. Stanovení počtu bodovaných závodů. 

Navrženo bylo bodovat: a) 14 nejlepších dosažených výsledků; b) 12 nejlepších dosažených 

výsledků; c) bodovat 2/3 závodů z počtu vypsaných. Hlasováním bylo rozhodnuto, aby 

každému bylo do bodování započteno 12 nejlepších dosažených výsledků. 

 

6. Bodování závodů. 

Hlasováním bylo rozhodnuto zachovat bodování použité v roce 2011. Etapový závod bodovat 

dvojnásobným počtem bodů. 

 

7. Přidělení bodů za absolvované závody. 

Bylo rozhodnuto přidělit každému za absolvovaný závod, který bude nad rámec bodovaných 

závodů 1 bod. Za absolvování MR S.A.C. přidělit také 1 bod. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 14:15 hod. 

 

Zapsal: Milan Zyka   


