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Zápis z jednání VV KvSC, dne 24.1.2014 
 
Program jednání: 

1. informace o Konferenci ČSC 
2. projednání návrhu stanov ČSC 
3. projednání aktualizace stanov KvSC dle nového Občanského zákoníku 
4. příprava Poháru KvSC 2014 
5. různé 

 
Přítomni: Petr Fiala, Zdeněk Kubík, Miloslav Luxík, Karel Macán, Pavel Mareš 
Za revizní komisi:  Lubomír Vitouch 
Host: Jiří Čechman 
 
ad. 1. P. Mareš a P. Fiala informovali přítomné o termínu, programu a materiálech konference ČSC. 
 Bylo konstatováno, že v zaslaných materiálech chybí seznam kandidátů do volených orgánů ČSC, 

zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014. 
 

ad. 2. byly prodiskutovány připomínky jednotlivých oddílů a členů VV ke znění návrhu stanov ČSC, který 
jim byl rozeslán elektronickou poštou bezprostředně po jeho obdržení od sekretariátu ČSC. 
Jednotliví členové VV vznesli připomínky zejména ke zrušení klubů a oddílů jako základních celků 
ČSC, oslabení pozic krajských svazů, nedefinování struktury instituce sportovní disciplíny, 
k prodloužení volebního období vedení ČSC na 5 let atd. VV konstatoval, že způsob provedení změn 
v základním dokumentu české cyklistiky neodpovídá významu tohoto dokumentu a potřebám 
cyklistiky.  
Přítomní se shodli na názoru, že přípravou nových stanov by měla být pověřena komise sestavená 
k tomuto účelu ze zástupců krajů a návrhy znění stanov by měli projít připomínkovým řízením 
zpřístupněným základním článkům ČSC – oddílům a klubům.  
 

ad. 3. P. Mareš upozornil na nutnost uvedení stanov KvSC do souladu s novým Občanským zákoníkem. 
Vyzval přítomné k přípravě podkladů pro aktualizaci stanov do 20. února 2014. Následně bude ve 
spolupráci se zástupci oddílů v Karlovarském kraji zpracován návrh aktualizovaných stanov  
a rozeslán k připomínkovému řízení.  

 
ad. 4. 1. verze návrhu Rozpisu poháru KvSC pro talentovanou mládež 2014 a Rozpisu poháru KvSC 2014 

byla členům VV KvSC a v kopii členům KRK KvSC rozeslána 23.1.2014. VV přistoupil k projednávání 
jednotlivých bodů rozpisu: 

a) projednán kalendář závodů započítávaných do Poháru KvSC  
- upřesněn závod Tři kříže v termínu 29.3. ze seriálu Jarní bahna 

   - vybrán závod Perštejnské Giro v termínu 10.5. z Poháru Peruna 
   - provedena změna termínu závodu Giro časovka z 11.5. na 4.5. 
   - přidán závod Chebské kašny v termínu 17.5. 

 - provedena změna termínu krajských přeborů na silnici z důvodu konání ČP   
mládeže v Lounech v původně navrženém termínu, nové termíny 31.5. a 1.6. 

 - jako mistrovství kraje v MTB byl navržen a schválen závod O pohár města Ostrova 
v termínu 22.6. 

 - projednána případná záměna termínů závodů Chodovský bikemaraton 7.9. a 
Kartarena sprint 14.9. 

b) upraven počet závodů, z kterých bude započítáván bodový zisk do poháru KvSC 
c) upřesněna kritéria pro určení pořadí při shodném počtu bodů 
d) upraven minimální počet absolvovaných závodů pro zařazení závodníka do celkového 

hodnocení poháru 
e) vypuštěn článek o řazení na startu v prvním závodě poháru 
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f) upřesněn článek o technické pomoci během závodu 
g) změněna osoba zpracovatele průběžného pořadí, průběžné pořadí bude zpracovávat  

K. Macán – nutné provést změnu mailové adresy v příslušném článku propozic 
  
Dále byla řešena kolize termínů závodů Kadaňské okruhy (Pohár Peruna) a Chodovského Bike dne 
15.6. Předběžně byla možnost přesunu kadaňského závodu konzultována s pořadatelem. Dle 
vyjádření pořadatele není přesun na sobotu možný z důvodu potřeby přípravy trati a vynesení 
množství materiálu do prostoru startu a cíle. Pořadatel chodovského závodu uvedl, že přesunutí 
závodu na sobotu není možné a to z důvodu využívání restaurace Nautilus o sobotách pro svatby, 
V této restauraci je zázemí závodu a z důvodu závodu je k restauraci omezen přístup a znemožněn 
příjezd. Z tohoto důvodu nedostane pořadatel povolení k uzavření silnice v okolí restaurace. Bylo 
navrženo, že v případě posunutí termínu ze strany kadaňského pořadatele bude pro potřeby 
přípravy tratě a odstěhování materiálu nabídnuta pomoc potřebného počtu lidí, případně vozidel 
z řad členů Cykloteamu Ostrov a členů VV. Tento návrh předloží a s pořadateli projedná P. Mareš. 
 
J.Čechmanem byl předložen požadavek na projednání zapůjčení (pronájmu) mobilních toalet na 
jednotlivé závody poháru od TOI TOI či jiného provozovatele a vyjednání přijatelné ceny pronájmu. 

 
ad. 5. P. Mareš a P. Fiala informovali přítomné o hodnocení SCM Cheb ze strany Komise mládeže ČSC 

 a o zaslaném dopise a reklamaci na toto hodnocení prezídiu ČSC. Přítomní byli seznámeni se 
zněním odeslaných dokumentů. P. Fiala vznesl připomínku k faktu, že v hodnocení SCM 
připraveném pro konferenci chybí přehledy o výsledcích přeborů SCM na dráze a v MTB. Na obou 
těchto přeborech se SCM Cheb umístilo na 3. místě, na dráhovém přeboru o pouhý jediný bod za 
druhým TJ KOVO Praha 

 
 
 
 
 
 
V Chodově dne 24. 1. 2014 

 
zapsal Pavel Mareš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


