Zápis z jednání Rady Sk-MP o.s. s pořadateli závodů
Program:

1. sestavení kalendáře pro rok 2013
2. návrh změn soutěžního řádu a způsobu přihlašování pro rok 2013
3. závazek „V případě způsobení škody uhradí viník nehody spoluúčast ve
výši 1.500,- Kč (podmínka pojistné smlouvy).
4. spolupráce s Jesenickým šnekem
5. Různé
Zdeněk Wiedermann
Prezident SK-Moravský pohár o.s.

Bylo dohodnuto:
1. kalendář závodů Moravského poháru 2013 bude obsahovat celkem 18 závodů
15 závodů pořádaných Moravským pohárem – jednotlivci + družstva
2 závody Jesenického šneka – jednotlivci + družstva časovka
1 závod – časovka družstev
Časovka družstev bude vypsána pro registrované týmy Sk-MP 2013 a příchozí týmy.
Do celkového hodnocení týmů bude započítáno nejlepší umístění čtyřčlenného
družstva, přičemž je nutné aby do cíle dojeli minimálně 3 závodníci ( je započítán čas
třetího v cíli). Soutěž jednotlivců není pro tento závod vypsána a nebude hodnocena
ani účast v závodě pro bodování jednotlivců.
Kalendář závodů je připojen v příloze.
2. Navržené změny v předloženém soutěžním řádu byly jednomyslně odsouhlaseny.
Roční členský příspěvek zůstává 300,- Kč za člena jako v roce
předcházejícím. Přihlašování do Moravského poháru 2013 bude spuštěno 15. února
2013 a současně bude zveřejněn kalendář závodů na webových stránkách SK-MP.
Přihlašování bude ukončeno 15. dubna 2013, přičemž k tomuto datu musí být
připsána příslušná částka na účet SK-MP. Od 16. dubna do 5. května nebude možné
se přihlašovat. Další přihlášení bude umožněno až od 5. května 2013. Plnohodnotné
členství tj. bodování do celkových výsledků bude umožněno až od okamžiku, kdy
závodník obdrží průkaz a startovní číslo MP 2013, to je po připsání ročního příspěvku
na účet MP a kontrole platby na výpisu z banky do 7 dní. Nelze se přihlásit za člena
SK-MP bezprostředně před závodem a v tomto bodovat do celkového pořadí.
Po 1.7. 2013 činí snížený roční příspěvek 200,- Kč.

3. Závazek 1500,- Kč odsouhlasen.
Sankce za neuhrazení spoluúčasti 1500,- Kč při škodní události bude následovat
anulování výsledků v probíhajícím ročníku a zákaz startu v ročníku následujícím.
Startovné v jednotlivých závodech zůstává jako v loňském roce tedy:
Silniční závod – 120,- Kč
Časovka – 70,- Kč
Etapový – 300,- Kč
Pro příchozí účastníky závodů je nařízeno navýšení startovného o min. 30,- Kč na
závod pro pojistné účely a případ spoluúčasti.

4. Spolupráce s Jesenickým šnekem bude v nadcházející sezoně dohodnuta pro dva
zkušební závody. Prvním závodem budou Vidnavské okruhy 1.5. 2013 hodnocení
závodu bude shodná jako každý jiný závod MP 2013. Druhým závodem bude
pravděpodobně časovka na Skřítek, přičemž je s pořadatelem nutno dojednat
přesunutí termínu z 25.5. na předchozí víkend 18. – 19.5. Při přihlášení je nutno
pořadateli nahlásit startovní číslo v MP, které mu bude zapsáno do startovní resp.
výsledkové listiny.

5. Diskuse:
- Byl upraven způsob výpočtu celkového počtu bodů do konečného pořadí. Do
konečného hodnocení bude započítáno 2/3 nejlepších dosažených výsledků
z celkového počtu vypsaných závodů zaokrouhlených na celé číslo nahoru.
- Bodování Rampušáka bude pro celkové hodnocení bodována trasa krátká 140km.
- Členové MP, kteří pojedou dlouhou trasu 200km budou hodnoceni pouze 10 body
za účast v závodě.
- V silničních závodech bude uváděn ve výsledcích minimálně čas vítěze, ostatní
závodníci musí mít určené pořadí.
- Účastnící rady se shodují že při vyhlášení výsledků na VC Žamberka by měli být
odměňováni i závodníci za jednotlivé disciplíny. Jedná se totiž o 3 závody
s odpovídajícím startovným. V rámci zvyšování prestiže MP by proto bylo vhodné
oceňovat každou disciplínu alespoň věcnou cenou.
- V rámci diskuze bylo předběžně dohodnuto uspořádání Mistrovství Moravského
poháru 2013 v závodě Do Sedel. Součástí závodu by bylo vyhlášení vítězů
s předáním mistrovského dresu v jednotlivých kategoriích tohoto závodu, závodníkům
,kteří jsou členy SK-MP 2013. Pořadatel závodu projedná s Radou SK-MP možnost
změny místa vyhlášení z důvodu vhodnějšího prostředí, zejména s ohledem na
nepřízeň počasí na Červenohorském sedle.
V Postřelmově 8.2.2013

Lukáš Třasák
Viceprezident SK-Moravský pohár o.s.

