
Hodnocení ročníku: 

V letošním roce bylo uspořádáno v plánu 15 závodů  + 2 z Jesenického Šneku 

Zrušen závod Do Sedel a jako náhrada je jel závod Jš. 

Celkem přihlášeno v  kategorii B  41, C 25, D 41, E 35 a Ž 15 

Celkem se účastnilo na závodech 1154 členů (celkový pokles) ( 318 příchozích) 

Hodnocení závodů  2/3 z celkového počtu  tj 12 závodů. 

Za každý odjetý závod bylo dle pravidel započítáno 10 bodů. 

Závody byly pojištěny pro vzniklou škodu třetím osobám. Z vyššího startovného pro příchozí 
byl vytvořen fond pro případ spoluúčasti. 

Nejvíce byla diskutovaná problematika pořádání závodů v některých oblastech – Olomoucko, 
Šumpersko, částečně Orlicko. Z toho důvodu děkuji pořadatelů za projevenou snahu a 
obětavost se domluvit s Policií a závody uspořádat.  

Nově zvolené vedení na loňské VH se dohodlo s pořadateli závodů na schůzce při sestavování 
kalendáře a pravidel na tom, že pravidla, která byla sestavena pro rok 2013, zůstanou 
v platnosti po celé funkční období tj. 2 roky.  

Kritika se objevuje a to ve směru co pořádat a kolik a jak započítávat. Rada Mp si nemůže  
dovolit pořadatele vybírat, určovat co má kdo uspořádat. Jak je napsáno v pravidlech 
Sportovní klub Moravský pohár vede volená rada Rada Sk-MP a jejím hlavním úkolem je 
organizačně zajistit celoroční seriál cyklistických závodů pro amatéry Moravský pohár 
Olimpex 2013. A je pouze na ochotě pořadatele uspořádat závod.  

Je v zájmu Moravského poháru udržet stávající počet silničních závodů a omezit počet 
časovek do příštího ročníku. 

Poděkujme za snahu p. Standovi Osladilovi pořadatel časovky a silnice, kterou nepovolili. 
Jirkovi Kalouskovi také časovka a silnice, Vašek Janoušek silnice a etapák, Karel Sekerka 
silnice a časovka družstev, Zdeněk Wiedermann a Milanem Silným časovku a silnici a 
v neposlední řadě také Jarda Koubek, Honza Medlík, Honza Ruščák a David Jílek.  

Deset jmen a 15 závodů. 

Poděkujme také pořadatelům z Jesenického Šneku, že nám umožnili jejich závody započítat 
do našeho seriálu. 

Proto jménem Rady a členů MP děkuji a přes problémy, které jsou doufáme, že i v příštím 
roce budeme moci změřit svoji výkonnost na závodech pořádaných v seriálu Moravský pohár. 

---  

S pořadateli dohodnut plán na sestavení kalendáře, předběžně by měl být znám v prosinci 
2013. Pořadatelé by měli mít dostatek času na vyřizování povolení k užívání silnic. 

Jednání Rady Sk-Mp s pořadateli závodů je plánovano na konec ledna – začátek února.  


