
 

 

Zápis z jednání komise BIKETRIALU 

Účastni: Vladimír Pavlík, Jiří Barveníč

 

Předměty jednání: 

1) Kalendář závodů pro rok 2017 

- kalendář závodů pro rok 2017 je již z

- řešíme podrobnosti ohledně termín

- čekáme na potvrzení termínu a místa konání ME a MS

2) Schůze vedoucích SC 

- schůze SC se bude konat 20.1.2017 od 17.00 v

- pozvánka s podrobnými informacemi bude poslána vedo

- SC mohou podněty k jednání posílat do 12.1.2017 na e

3) Licenční poplatky pro rok 2017

- licenční poplatky pro rok 2017 zů
- výši poplatků najdete www.biketrial.cz/jezdci/pravidla

4) Aktualizace NSŘ pro rok 2017 

- probíhá dokončování úprav NSŘ

- jednotlivá SC mají možnost podat komisi

5) Talentovaná mládež 2017 

- uskuteční se v termínu 8.-14.4. 2017 v Chorvatsku

- nominaci bude provádět SK BTR

6) Nominační kriteria pro MS a ME 2017

- nominační kriteria pro rok 2017 zů
- v sezoně 2017 bude pět nominač

- nominaci získávají vítězové svých kategorií

- SK BTR má možnost nominovat další jezdce

7) Příspěvek pro pořadatele závodů 2017

- příspěvek na pořádání závodů MČ

8) Rozhodčí 2017 

- připravujeme školení rozhodčích pro rok 2017

- chceme pokračovat ve spolupráci se stávajícími zkušenými rozhod

- bude probíhat nábor nových rozhod

 

 

V Říčanech dne 16.12.2016,  

Zapsal:              Jiří Barveníček 

schválil:      Vladimír Pavlík 

       Josef Herka 

BIKETRIALU ze dne 16.12.2016, Říčany

ří Barveníček, Josef Herka 

 

 pro rok 2017 je již z velké části hotov 

ě termínů a povolení k uspořádání závodů 

ekáme na potvrzení termínu a místa konání ME a MS 

ze SC se bude konat 20.1.2017 od 17.00 v Hotelu Kobero, Říčany u Brna

podrobnými informacemi bude poslána vedoucím sportovních center v

jednání posílat do 12.1.2017 na e-mail: komise@biketrial.cz

pro rok 2017 

ní poplatky pro rok 2017 zůstávají stejné jako v roce 2016  
www.biketrial.cz/jezdci/pravidla v příloze č. 9 NSŘ 2016

 

ování úprav NSŘ 

ednotlivá SC mají možnost podat komisi návrhy na změnu nebo úpravu NSŘ

14.4. 2017 v Chorvatsku 

ět SK BTR 

ominační kriteria pro MS a ME 2017 

ní kriteria pro rok 2017 zůstávají nezměněná  
nominačních závodů, nejhorší výsledek se škrtá 

ězové svých kategorií a dva další jezdci dle pořadí 

SK BTR má možnost nominovat další jezdce 

Příspěvek pro pořadatele závodů 2017 

ů MČR a PČR v roce 2017 je stanoven na 7000,

čích pro rok 2017 

ovat ve spolupráci se stávajícími zkušenými rozhodčími 

bude probíhat nábor nových rozhodčích 

16.12.2016, Říčany u Brna 

čany u Brna 

ucím sportovních center v nejbližší době 

komise@biketrial.cz 

Ř 2016 

nu nebo úpravu NSŘ 

noven na 7000,- Kč 


