Zápis z jednání VV LK Slovan Karlovy Vary
Termín:
Přítomni za VV:
Host:
Omluveni:

26.01.2015
P. Mach (PM), M. Pavelka (MP),
Jana Ondrová (JO), Kateřina Ondrová (KO), Martin Niewiak (MN)
V. Husák (VH), J. Řehořek (JŘ), L. Krejčí (LK)

1 Karlův běh
 Karlův běh bude na Božím Daru. PM to již projednal s Honzou Horníkem a se Stopou
pro život. Jednání dokončí tento týden.
 Start rozhodneme podle sněhu – zatím je plánován na louku u BD směrem na Špičák
 Je nutné připravit variantu pro málo sněhu.
 MP se domluví se starostou Abertam – i když budeme na Božím Daru, chceme
s městem Abertamy dále spolupracovat – zejména občerstvovací stanici.
 Lokální propagaci zajistí M-Production – je nutné připravit smlouvu – domluví PM.
 LK domluví s Vančim, jestli je ochoten nám pomoci od středy do neděle.
 Tratě
o mapy – domluví MP s Danem Rádlem
o povolení – zajistí MP
 PM zjistí u Stopy pro život podmínky závodu na snowbike
 souvislou, rovnou, zpevněnou, upravenou a vyhrnutou plochu cca 5 000 m2 – domluví
PM s obcí
 záložní el. přípojku 380 V, 32 A 5-kolík (pokud je možná a není dohodnuto jinak) dohodnuto
 el. přípojku 230 V pro výstavbu, čtvrtek - pátek - dohodnuto
 dostatečný přívod tekoucí nemrznoucí vody (kuchyně) od pátku - dohodnuto
 ostrahu areálu v nočních hodinách čtvrtek – neděle – domluvit s MProd
 průběžný úklid areálu, sběr a svoz odpadků (sobota - neděle) - obec
 místo pro shromažďování odpadu v průběhu akce – kontejner - obec
 igelitové odpadkové pytle cca 120 l min. v počtu 100 ks - oddíl
 průběžné doplňování toaletního papíru na WC (min. 3 - 4 role / WC) - oddíl
 rozmístění odpadkových košů po areálu - oddíl
 průběžný úklid odpadků - velkokapacitní stany - MProd
 kvalitní navigační systém v areálu a na příjezdových komunikacích - oddíl
 zástupce ředitele závodu v areálu pro řešení případných závad apod. – Milan nebo
Vanči
 povolení pro vjezd vozidel nad 7,5 t v případě, že bude v místě vyžadováno – není
vyžadováno
 dokonalé vyznačení trasy přesunu závodníků z areálu na start - oddíl
 pořadatelé zodpovědní za řazení na startu - oddíl
 brigádníky na sběr čipů v cílovém koridoru (min. 3 os.) - oddíl
 brigádníky na výdej čaje závodníkům (min. 2 os.) - oddíl
 zabezpečení dojezdového koridoru pro sběr čipů - oddíl
 prezence závodníků - oddíl, velitel J.Šperl
 zajištění prezence VIP startujících - možnost přednostního hromadného výdeje - oddíl
 nataškování veškerých předaných reklamních předmětů a vzorků v dohodnutém
množství - oddíl
 navigaci k prezentaci z parkoviště - oddíl


















vyznačení příjezdových tras do areálu z hlavních příjezdových směrů - oddíl
vyznačení cesty na parkoviště a z parkoviště do areálu - oddíl
vyznačení VIP parkoviště a navigace na něj - oddíl
proškolení pořadatelů o platných vjezdových kartách – zjistit???
vyklizení parkoviště - úklid sněhu - obec
zajištění maximální bezpečnosti závodníků na trati – Horská služba
značení dle standardů SPŽ - cedule, mlíko - oddíl
dostatečné pořadatelské zajištění - oddíl
pohotovostní sněžné skútry - oddíl
záchrannou a zdravotnickou službu na trati - oddíl
vybavení a provoz občerstvovacích stanic - oddíl
finanční prémie pro vítěze dle pravidel – zjistit!!!
poháry pro vítěze v kategoriích - MProd
ceny do tomboly - pokud bude organizována - MProd
ceny pro vítěze v kategoriích - doplnění – Mprod
platby z německého účtu – zajistí Vasil

2 Různé






Do 15.2.2015 je nutné podat na SUK návrhy na nejlepší sportovce okresu; podání zařídí
Vasil (včetně konzultace s ostatními trenéry).
Dne 20.3.2015 se koná v Lidovém domě ve Staré Roli ples sportovců. Vstupenky je
možné objednávat u J.Peřina.
Je nutné opravit Stanovy, aby odpovídaly NOZ a doplnit zápis v OR. Zajistí PM
Dne 7.-8.2.2015 se koná Telnická 15. Objednáme autobus na sobotu.
VV schválil vyplacení příspěvku na přípravu (schváleno VH na základě výsledků na OH
v Soči) 10.000 Kč Petru Novákovi.

3 Schůze VV
Termíny schůzí:
- 24.2.2015 – Výkonný výbor
- 10.3.2015 – Výkonný výbor
- 7.4.2015 – Výkonný výbor a trenéři – projednání koncepce oddílu (Vasil rozešle týden
předem návrh)
- 23.4.2015 – Valná hromada

4 Termínová listina
Pořadatel
Závody
LK Slovan
Dámská jízda
1.3.2015
J.Peřina
LK Slovan
Karlův běh
7.-8.3.2015
P.Mach
LK Slovan
M ČR žactva
13.-15.3.2015
P.Mach
NOVAKO
Světlušky
19.2.2015
J.Novák
NOVAKO
Karlík
J.Novák
Osoba zodpovědná za závod musí zajistit přípravu závodu, rozhodčí, ceny, apod. Může si
k tomu vyžádat spolupráci dalších členů oddílu.
Při M ČR budeme pořádat v pátek závod v Cross Country Crossu. Pro inspiraci je možné se
podívat na http://www.skiforbundet.no/barn-og-skiidrett/internasjonale-prosjekter/crosscountry-cross/.

