
Zápis ze schůze vedení sekce trail-o 2019/1 
 

Datum konání: 31. 3. 2019 

Místo konání: Čechy pod Kosířem 

Přítomni: Pavel Dudík, Libor Forst, Jana Kosťová, Magda Kurfürstová, Miroslav Šimek 

Host:  Dušan Vystavěl 

1. DV informoval o požadavku VV ČSOS na zařazování závodů zahrnutých do Rankingu, ale 
pořádaných v cizině, do kategorie OST, i když jsou to závody WRE. Zároveň tlumočil dotaz, 
proč jsou u těchto závodů nízké počty přihlášených. Důvod spočívá v tom, že toto přihlášení 
je pouze orientační, ve skutečnosti se závodníci musejí hlásit v IOF Eventoru. Závody budou 
přeřazeny do kategorie OST dle požadavku. 
 (Forst) 

2. DV vznesl dotaz na stav příprav WTOC 2022. Hlavní brzdou v současnosti je to, že IOF ještě 
neobsadila pozici Senior Event Advisora, takže není možné začít uzavírat smlouvy s vlastníky, 
s mapaři atd., protože není jasné, které terény SEA schválí. Zároveň vedení sekce pověřilo LF 
uzavřením smlouvy mezi ČSOS a lokálním pořadatelem, Vysokoškolským sportovním klubem 
MFF UK. DV dále požádal vedení sekce o přípravu propagačního letáku pro jednání IOF. 
 (Forst) 

3. LF informoval o tom, že FISO zopakovalo přihlášku projektu na podporu trailové spolupráce 
několika zemí (CZE, ESP, ITA, LAT, SLO) do programu Erasmus+. 
 (Forst) 

4. Vedení sekce rozhodovalo o novém složení soutěžní komise. Zájem o práci v SK projevili 
všichni původní členové SK (LF, JK, MK) a dále Dušan Furucz a Tomáš Leštínský. Na začátku 
jednání se svojí kandidatury vzdal LF a Jana Kosťová pro zaneprázdnění požádala o změnu 
svojí kandidatury a nahrazení Miroslavem Šimkem. Vedení sekce poté hlasovalo. Nové 
složení SK (do 31. 12. 2020) je: Dušan Furucz, Magda Kurfürstová a Miroslav Šimek. 
  

5. Vedení sekce přidělilo divoké karty na WTOC 2019: Jiří Kalousek (TempO), Pavel Ptáček a 
Pavel Dudík (klasika). Vedoucím týmu bude Pavel Dudík. 
 

6. Vedení sekce se shodlo, že je třeba hledat intenzivnější způsob prezentace trail-o. 
  

7. Proběhla diskuse o rozpočtu. Vedení sekce schválilo nákup 6 ks tabletů pro pořádání a nákup 
dalších stojanů a lampionů (do počtu 110), nákup dresů vedení sekce odmítlo, protože 
stávající dresy jsou ještě plně funkční a pro účely propagace PRE stačí vesty. JK přednesla 
návrh na restrukturalizaci rozpočtu vzhledem k většímu pokrytí nákladů Para reprezentantů 
ze strany ČSTPS. S tím byl vysloven všeobecný souhlas, ale přesnou formu restrukturalizace 
je třeba nejprve připravit, proto bylo definitivní rozhodnutí ještě odloženo. Nicméně zásady 
schválené na ZVS 2018/2 zůstávají v platnosti. 
  (Forst) 

 
Zapsal: Forst 


