ZÁPIS ZE SETKÁNÍ S ŘEDITELI ZÁVODŮ
konané dne 6. 12. 2016 od 17.00 hod.
Přítomni:
členové spolku: Jiří Vrtílka, Oldřich Šperka, Martin Nedvěd, Jan Procházka a Petr Haresta
ředitelé závodů: Zdeněk Přibyl, Tomáš Odehnal, Jaroslav Žáček, Michaela Havlíková, Petr Bedan, Pavel
Svoboda, Milan Daněk, Kamil Kvasnica, Gustav Grün (Petr Bartošek, Petr Šmatera, Karel Hasoň, Jiří
Skoták, Ivoš Hájek a Zdeněk Smutný – omluveni)
Program:
1. Uvítání ředitele OBL
2. Sdělení přítomných ředitelů ke svým závodům.
3. Rozprava nad termínovkou Okresní běžecké ligy pro rok 2017
4. Různé
1. Uvítání ředitele OBL
Ředitel přivítal všechny přítomné. Objasnil předmět setkání, tzn. hlavním cílem je diskuse nad
termínovkou na rok 2017 a případná další diskuse ohledně požadavků ředitelů směrem k OBL a opačně.
2. Sdělení přítomných ředitelů ke svým závodům
Zdeněk Přibyl – Rájecká desítka
Bude se jednat o druhý ročník, který se odehraje v Rájci. Trasa závodu se měnit nebude. Uvažuje se o
případném uzavření silnice v blízkosti gymnázia. Bylo by to vše jednodušší. Záleží, jak se to podaří
zrealizovat.
Tomáš Odehnal – Skalická desítka
Půjde o dvacátý ročník. Změna směru trasy případně až při 21. ročníku. Pořadatelský tým je zaběhlý.
Není co měnit.
Ze strany ředitele OBL byl vznesen dotaz, kde se to letos zamotalo při zpracování výsledků. Podle Tomáše
Odehnala jim to zkomplikovala on-line registrace. Mysleli si, e už to mají vše nachystané a i tak je to
překvapilo.
Byla nabídnuta možnost v zaškolení s „programem“ Martina Nevděda. Tato bude pravděpodobně
využita.
Jaroslav Žáček – Běh Černou Horou
Na letošním ročníku změnili většinu tras dětských kategorií. Neběhá se tolik kolem rybníka. Rybáři jsou
klidnější. Na některých místech se vystříhali keře, aby trať byla širší. Nebyl hlášen žádný úraz.
Nejrizikovější část závodu – výběh z branky pod prudkým kopcem, byl zajištěn pořadatelem. Spolupráce
s týmem Jirky Skotáka funguje. Jardu Žáčka doplnil Zbyněk Přibyl (komentuje závod), že dojde k úpravě
časového harmonogramu – aby neprobíhalo zároveň vyhlašování výsledků dětí a závod dospělých. Start
dospělých bude až ve 12.30 hod.
Michaela Havlíková – (6 závodů seriálu Hraběnka cup)
V rámci diskuse posunuty plánované termíny závodů v jarní části (9., 16., 23. 5.) na 16. 5., 23. 5. a 30. 5.
2017. Kategorie juniorek byla celkem zajímavá. Děvčata přišla i na delší trasy, takže zřejmě otevřou i
příští rok. Jinak beze změn.
Petr Bedan – Spešovský kros kolem Jedle
Na základě reakcí běžců k náročnému terénu se upravil název závodu. Běh se mění na kros. Juniorky
příští rok v kategoriích mít nebudou – přišly dvě. Dotázal se na výši startovného a jaké mají být ceny.
Toto je zcela na pořadatelích. Většina závodů má startovné 50,- Kč, ale když bude vyšší tak proč ne.

Pavel Svoboda – Sloupský lesní běh, Běh Moravským krasem
Na obou závodech se nic nemění. Proběhnou tak jak v minulých letech.
Milan Daněk vznesl dotaz, zda by se Sloupský lesní běh mohl posunout na sobotu. Je tam kolize se
začátkem MUMu. Pavel Svoboda se tomuto nebrání, ale musí to projednat s dalšími pořadateli.
V rámci diskuse však zjištěno, že v roce 2017 je Sloupský lesní běh o týden dříve, tudíž se posouvat nic
nemusí, ale do budoucna je Pavel Svoboda nakloněn diskusi o případné úpravě termínu.
Milan Daněk – MUM
V pravidlech je jednoznačně stanoveno, že rychlejší běžci můžou startovat jen v 15.00 hod. Je nutno to
dodržovat. Pokud by běželi ve 14.00 hod. tak by byli rychlejší než pořadatelé s občerstvovacími
stanicemi.
Pro příští rok MUM asi podraží, protože nebude generální sponzor – Jihomoravský kraj. Obecně jsou
maratony nákladná záležitost. Např. maraton v Plzni, kde je minimální servis stojí 500,- Kč.
MUM bude mít nový web. Bude větší propagace a tak bude třeba se včas přihlásit, aby bylo místo.
Lukáš Králík, Kamil Kvasnica – Běh za jedovnickým kaprem
Vystoupil za závod, který aktuálně v termínovce OBL není, ale měli by zájem o opětovné zařazení.
V rámci letošního roku proběhla komunikace mezi pořadateli závodu a OBL. Byla poskytnuta podpora
v podobě programu na zpracování výsledků a on-line registrace. Závodu se zúčastnilo 250 lidí z toho 100
do 18 let. Závod se zvládl i když tam určité komplikace byly. Nejvíce v tom, že se děti účastnily více
závodů – postaršovaly se. Také to bylo náročné při registraci dětí, kterých přišlo opravdu hodně a trošku
byli ve skluzu. Bohužel v případě dětí není on-line registrace tak účinná, takže jim to nepomůže. Je třeba
být trošku přísný a dodržovat časy pro registraci. Je to asi problém obecně, když rodiče chodí na poslední
chvíli.
Na to navázal Kamil Kvasnica, který také ocenil program na prezentaci a výsledky. Sice tam vznikly
určité komplikace, ale nějak je vyřešili. Byť hned po závodě uvažovali o vrácení se k původnímu
systému, tak teď s odstupem času by to byl určitě krok zpět.
K tomu doplnil ředitel OBL, že chyby které se v programu vyskytly, byly odstraněny a bylo reagováno i na
další připomínky k fungování programu.
Lukáš Králík na závěr požádal, zda by se přítomní vyjádřili k případnému zařazení Běhu za jedovnickým
kaprem, do příštího ročníku OBL. Toto bylo přítomnými jednohlasně odsouhlaseno.
Gustav Grün – Mikulášky běh Okrouhlá
U nich vše dle standardu. Beze změn.
Nad rámec jejich závodu se dotázal, zda by nebylo na zvážení udělat kategorii juniorů, tak jak by měla
být – tedy do 19 let. Určitě jich tam bude víc.
Na to reagoval ředitel OBL, že pro příští ročník odchází z juniorské kategorie Petr Konečný a ze starších
žáků přijde David Klíč. Takže to bude stejné jak letos, tedy zřejmě jen 3 junioři. Kategorii tedy necháme
stejnou 16 – 21 let.
Také mluvil o tom, že byl v případě Mikulášského běh osloven ze strany veteránů nad 70 let, zda by
nemohl být kategorie MV4. A zda by to nešlo i v OBL.
Opět reagoval ředitel OBL, že spíše než cestou otevírání nových kategorií pro veterány bude otevřena
kategorie v OBL pro přípravky (děti ve věku 10 – 11 let). Většina závodů s dětskými kategoriemi tuto
kategorii má standardně otevřenou a nebude to pro ně znamenat zátěž. Dva závody, kde tomu tam nebylo
– Lesempolem a Jarní pětka na dráze, tuto kategorii otevřou, případně přizpůsobí. Body tedy bude sbírat
i přípravka chlapců a dívek.
3. Rozprava nad termínovkou pro rok 2017
Všechny závody, které projevily zájem o zařazení, budou zařazeny. Většina poslala písemnou přihlášku.
Ti kteří se neozvali byli nebo ještě budou osloveni telefonicky ze strany ředitele OBL. V případě 100%
zájmu se bude jednat o 31 závodů. Závod, který bude zařazen navíc oproti roku 2016 je Běh za
jedovnickým kaprem.

Finální verze termínovky bude zaslána všem k překontrolování údajů.

4. Různé
V rámci různého bylo diskutováno ohledně přilákání více dětí na závody OBL a zejména na opakovanou
účast. Je třeba si „vychovat“ děti pro juniorské kategorie a je třeba je motivovat.
Ředitel OBL představil určitou variantu motivace. Tu navrhnul Tomáš Mokrý a šlo by o odměňování
odznakem malého běžce OBL podle počtu odběhaných závodů v daném roce, např. 50% účast – bronzový,
75 % účast – stříbrný, 90 % - účast zlatý. K této variantě bude zřejmě přistoupeno od roku 2017 +
otevření kategorie přípravek.
Na to reagoval Milan Daněk, že v minulosti byl v rámci OBL pohár škol. Tento způsob je ale dosti
náročný. Bylo by třeba mít člověka, který by se školami komunikoval a prováděl osvětu.
K tomuto doplnil ředitel OBL, že i tomto bylo hovořeno na členské schůzi OBL. Nemuselo by jít jen o
školy, ale i o různé sportovní kluby. I ty by mohli být osloveny. Člověka, který by se tomuto mohl věnovat,
zatím nemáme. Jsme rádi, že pokrýváme fungování v současném režimu. Na úvod zkusíme kluby a školy
oslovit s aktuální verzí fungování OBL v dětských kategoriích a uvidíme jak dál.
Jelikož již další dotazy a návrhy nebyly vzneseny, bylo setkání v 18.45 hod. ukončeno.
Zapisovatel: Jiří Vrtílka
V Blansku 8. 12. 2016

