Zápis z jednání Valné hromady Asociace lodní třídy
Optimist (ALT Q)
Nechranice 14.9 2013 začátek 20:00h
VH řídil Rostislav Mareček, zapisoval Vladimír Dvořák
Přítomní: seznam přítomných a zástupců Příloha č. 1, celkem hlasů 69 hlasů.
Delegáti předloţili plné moci k zastupování na VH.
1. Schválení programu VH.
2. Zpráva hospodáře a návrh využití prostředků AltQ
3. Zhodnocení MS a ME, návrh nového týmu a program týmu vedeného trenérem
třídy Martinem Kubovým
4. Návrh reorganizace 3P závodů (Český a Moravský pohár) a úprava soutěžního
řádu
5. Návrh termínů pohárových závodů vypsaných ALT Q (P4, P3) a MČR
6. Schválení pravidel Poháru ALT Q
7. Schválení pravidel pro sestavení žebříčku ALT Q
8. Různé.
Předem ohlášené návrhy změny programu:
 ţádné
Na místě ohlášený návrh změny programu:
 ţádné

1/ Úvod – schválení programu

Rostislav Mareček

Rosťa Mareček přečetl program a navrhl hlasovat o programu:
Hlasování:

pro 69

proti 0

zdrţel se 0

VH schválila program.

2/ Zpráva hospodáře
Vladimír Dvořák
Zprávu hospodáře přednesl Vladimír Dvořák.
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Asociace lodní třídy Optimist - zpráva hospodáře pro Valnou hromadu dne 14.9. 2013
Počáteční stav účtu 1.1. 2013
Příjmy
- členské příspěvky
- dotace ČSJ na Závod
olympijských nadějí
- prodej triček
- startovné ME
- startovné MS

44 650 Kč
276 126 Kč Výdaje
39 000 Kč - příspěvky IODA

-

246 597 Kč
6 744 Kč

18 876 Kč - startovné ME Balaton
2 250 Kč - startovné MS Riva del Garda
104 000 Kč - trička
112 000 Kč - web hosting
- doména
- bankovní poplatky

-

104 247 Kč
113 462 Kč
18 876 Kč
2 178 Kč
290 Kč
800 Kč

20 232 Kč Závazky a očekávané závazky

-

12 000 Kč

-

12 000 Kč

Pohledávky a zálohy
- doplatek startovné ME
a MS Kubový
- doplatek startovné MS
Živný
- kauce ČSJ motorový čluny
Koncový stav účtu k:
13.9.2013

4 219 Kč

- poháry

1 013 Kč
15 000 Kč
74 779 Kč

Očekávané zdroje (stav účtu + zálohy + pohledávky - očakávané závazky)

83 011 Kč

VH vzala na vědomí zprávu hospodáře.

3/ Zhodnocení MS a ME, návrh nového týmu a program týmu vedeného
trenérem třídy
Vladimír Dvořák
Vladimír Dvořák přednesl zprávu místo Martina Kubového. V letošním roce se ME zúčastnilo
7 závodníků a MS odejelo 5 závodníků. Nejlepším reprezentantem byl Michal Koštýř, který
se na ME na Balatonu umístil na 33 místě a Šimon Mareček, který doje 144 z 259 závodníků.
Celkově je největší problém ţe naši závodníci neumějí v tak silné konkurenci startovat.
Tým SPS bude doplněn na 15 po odchodu starších závodníků dle průběţného ţebříčku. Od
sezony 2014 navrhujeme Komisi mládeţe a VV ČSJ změnu tréninkového programu tak, ţe
TOP závodníci (1-4) kteří jsou výkonnostně podstatně výše, neţ ostatní členové SPS budou
mít moţnost čerpat část rozpočtu na platbu zahraničního trenéra, tak aby mohly výkonnostně
dále růst.
VH vzala zprávu na vědomí.

4/ Návrh reorganizace 3P závodů (Český a Moravský pohár) a úprava
soutěžního řádu
Michal Kučera
Cílem aktivity je:
- sníţit celkový počet závodů
- ponechat závody na menších vodách jako přípravu závodníků a formování klubových týmů
Návrh obsahuje zrušení Českého a Moravského poháru a jejich nahrazení Neptunovým
pohárem s dále uvedenými pravidly.
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Malý Pohár Q3 – „Neptunův pohár“

Pravidla malého Poháru*
předpokládá se 8 závodů (4 v Čechách a 4 na Moravě pro závodní sezónu (dle CTL )
-Podmínkou pro započítání závodu do Poháru je odjetí minimálně 3 rozjížděk
-Podmínkou pro hodnocení Poháru je nutné započítání minimálně 4 úspěšně uspořádaných
závodů
-Každému závodníkovi se započítávají 4 závody s nejlepšími výsledky (2 v Čechách, 2 na
Moravě).
- Body v závodě se nebudou přepočítávat žádným koeficientem (tzn.: 1. místo = 1bod,
2.místo =2body , atd.)
- Po posledním Pohárovém závodě budou vyhlášeny 3 nejlepší závodníci v jednotlivých
kategoriích a v celkovém pořadí. Nejlepší v celkovém pořadí získává na rok putovní pohár.
Pokud tento putovní pohár získá závodník 3x po sobě, tak se stává jeho vlastnictvím.
- Postup při rovnosti bodů ve výsledkové listině Poháru:
a) rozhoduje vyšší počet lepších výsledků; bude-li nadále rovnost, uplatní se b)
b) lepší škrtaná rozjížďka; bude-li nadále rovnost, uplatní se c)
c) lepší umístění v posledně společně odjetém závodě
Návrh závodů 2014 (nebo zkuste navrhnout jiná místa)
**Čechy
- Máchovo jezero – Optimistický Mácháč (letos 36 Optimistů)
- Lipno nad Vltavou – Borůvková regata (2012 - 39 Optimistů)
- Jesenice – Švestková regata
- Dlouhý rybník Lanškroun (letos Neptunův p. 29 Optimistů)
**Morava
- Velké Dářko – (letos 37 Optimistů)
- Brněnská přehrada – Veletržní regata (letos 15 Optimistů)
- Štěrkovna Hráza – Kroměříž (letošní předpokl. účast Neptunův p. cca 25-30 lodí)
- Vranovská přehrada – Znojemský pohár (2012 - 20 Optimistů)
*právě v rámci i tohoto poháru by bylo moţné vyhodnocovat závodníky do 10-ti let a tak by
to měli tito závodníci i jako junior pohár (je dost rodin, co mají 2 děti a bylo by
komplikované, aby jezdili zvlášť)
** zde snaha o to, aby si kaţdý mohl vybrat takové závody, které jsou vzdálenostně schůdné,
aby to bylo férové pro čechy i moraváky (2 závody blíţe, 2 dále)
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Hlasování:

pro
10

proti
44

zdrţel se
15

Hlasováním byl návrh na zrušení Českého a Moravského poháru zamítnut.

5/ Projednání návrhu termínů pohárových závodů a MČR 2014
Závody Poháru ALT Q 2014 :
Varianta A/
26.4. Lipno-Lipno nad Vltavou
10.5. Rozkoš
24.5. N.Mlýny
7.6. Lipno-Černá v Pošumaví
12.7. Velké Dářko
14.9. Nechranice
Varianta B/
10.5. Rozkoš
24.5.N.Mlýny
7.6. Lipno-Černá v Pošumaví
12.7. Velké Dářko
6.9. Lipno-Lipno (Borůvkova)
13.9.(27.9.) Nechranice
Varianta C/
10.5. Rozkoš
24.5. N.Mlýny
7.6. Lipno-Černá
6.9. Lipno-Lipno (Borůvkova)
13.9. Nechranice,( moţnost téţ Rozkoš nebo N.Mlýny?)
27.9. Nechranice

MČR:
21.8. (29.8.) Lipno-Černá v Pošumaví

Pohár Čechy (P3) :

Pohár Morava (P3):
Společný pro Č i M
26.4. Olešná

26.4. Lipno-Lipno
17.5. Velké Dářko
14.6. Lipno-Lipno
21.6. Máchovo jezero

14.6. Brno
(12.7. V.Dářko v případě P4 var.C)

2.8. Dlouhý rybník (Lanškroun)
20.9. Jesenice (Švestkova)
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Výše uvedené jsou moţné lokality a termíny splňující redukci závodů na 8 víkendů. Finální
termíny a lokality určí Výbor AltQ po dohodě s pořadateli na jednání o CTL.
Český a Moravský pohár se odjede v 8 víkendech (stejný počet jako Neptunův pohár),
hodnocení a vyhlášení Českého i Moravského poháru bude zachováno a vyhlášení Neptunova
poháru bude nadstavbou. Bude vyhlášen ze 4 vybraných závodů Českého a Moravského
poháru (návrh pro 2014-Dářko, Mácháč, Dlouhý rybník, Hráza). V letošním roce byl
Neptunův pohár vypsán téţ pouze pro 4 závody.
Český a Moravská pohár ALT Q(P3)
Z diskuse vyplynul následující návrh:
VH bude hlasovat u Českého a Moravského P3 poháru o sníţení počtu blokovaných víkendů
tím, ţe Český a Moravský pohár se pojede ve stejných víkendech. Tím bude pro P3 poháry
určeno maximálně 8 víkendů. Hodnocení bude probíhat tak, ţe čeští závodníci budou
hodnoceni jen v Českém poháru a moravští závodníci jen v Moravském poháru.
Hlasování o výše uvedeném návrhu:

pro
68

proti
0

zdrţel se
0

VH návrh odsouhlasila a ukládá výboru sestavovat termínovou listinu od roku 2014 a dále
podle výše uvedených pravidel.
Pohár ČR ALT Q(P4)
Z diskuse vyplynul následující návrh:
Výbor navrhuje hlasovat nejprve o variantě A. Následně pak o variantách B a C.
Hlasování o variantě A výše uvedeném návrhu:

pro
0

proti
68

zdrţel se
0

Dále z diskuse vyplynulo, ţe varianty B a C lze zobecnit následovně:
Varianta B obsahuje 1 prázdninový termín.
Varianta C neobsahuje ţádný prázdninový termín a závody jsou rozloţeny před a po
prázdninách rovnoměrně (3 a 3) tak aby nekolidovaly s P3 poháry a MČR.
VH bude hlasovat nejprve o variantě C a pokud bude schválena, hlasování o variantě B jiţ
nebude.
Hlasování o Variantě C :

pro
58

proti
0

zdrţel se
11

VH rozhodla následovně:
Výbor má za úkol od roku 2014 a dále najít takové termíny pro Pohár ČR ALT Q P4. které
budou 3 před a 3 po prázdninách a žádny nebude kolidovat s P3 poháry nebo MČR.
V případě konfliktu je pořadí přednosti následující - MČR, P4 a P3 Termíny Českého a
Moravského P3 závodu mohou kolidovat.
Mistrovství ČR
Boris Ţivný navrhl aby MČR bylo vţdy poslední víkend o prázdninách.
Hlasování o návrhu :

pro
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9

47

13

VH návrh nepřijala a MČR bude i nadále pořádáno předposlední víkend letních prázdnin.
Z diskuse vyplynulo, ţe Výbor má pro projednávání CTL od VH mandát hledat prioritně
termín pro MČR předposlední týden o prázdninách a sekundárně poslední víkend o
prázdninách a to na „velkých vodách“ tedy Lipno Černá, Rozkoš, Nové Mlýny nebo
Nechranice.

6/ Schválení pravidel pohárů AltQ

Rosťa Mareček

předpokládá se 6 závodů pro závodní sezónu (dle CTL )
-Výsledné pořadí pro výpočet bodů do pohárů ALT Q v jednotlivých závodech je sestaveno
z členů ALT Optimist, kteří mají k termínu závodu zaplacené příspěvky na příslušný rok
(vyřazení zahraničních závodníků a vyřazení nečlenů ALT Q z výsledkové listiny závodu)
-Podmínkou pro započítání závodu do pohárů ALT Q je odjetí minimálně 3 rozjíţděk –
celkové splnění Koeficientu 3 (P3) nebo 4 (P4)
-Podmínkou pro hodnocení pohárů ALT Q je nutné započítání minimálně 3 úspěšně
uspořádaných závodů
-Kaţdému závodníkovi se započítávají 3 závody s nejlepšími výsledky
- Body v závodě se nebudou přepočítávat ţádným koeficientem (tzn.: 1. místo = 1bod,
2.místo =2 body, atd.)
- Po posledním Pohárovém závodě budou vyhlášeny 3 nejlepší závodníci v jednotlivých
kategoriích a v celkovém pořadí
- Postup při rovnosti bodů ve výsledkové listině pohárů ALT Q:
a) rozhoduje vyšší počet lepších výsledků; bude-li nadále rovnost, uplatní se b)
b) lepší škrtaný závod; bude-li nadále rovnost, uplatní se c)
c) lepší umístění v posledně společně odjetém závodě
Hlasování o výše uvedeném návrhu:

pro
69

proti
0

zdrţel se
0

VH odsouhlasila pravidla pohárů AltQ ve výše uvedeném znění.

7/ Schválení pravidel pro sestavení žebříčku AltQ

Rosťa Mareček

Ţebříček bude sestaven po skončení závodní sezóny (po posledním závodu Poháru ČR ALT
Q a skončení MČR) následujícím způsobem:
-Do nominačního ţebříčku jsou zařazeny výsledky z Poháru ČR ALT Q a Mistrovství ČR
-Pro hodnocení do „nominačního ţebříčku“ se kaţdému závodníkovi započítávají:
4 nejlepší výsledky při 7 úspěšně (minimálně 3 rozjíţďky) uspořádaných závodech
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3 nejlepší výsledky při 6 úspěšně uspořádaných závodech
3 nejlepší výsledky při 5 úspěšně uspořádaných závodech
3 nejlepší výsledky při 4 úspěšně uspořádaných závodech
všechny 3 výsledky při 3 úspěšně uspořádaných
- Postup při rovnosti bodů v ţebříčku:
a) rozhoduje vyšší počet lepších výsledků; bude-li nadále rovnost, uplatní se b)
b) lepší škrtaný závod; bude-li nadále rovnost, uplatní se c)
c) lepší umístění na MČR
-Podmínkou zařazení do nominačního ţebříčku na ME a MS pořádaném v následujícím roce,
bude aktivní účast na 2 mezinárodních závodech zapsaných v kalendáři závodů IODA v roce
sestavení ţebříčku a umístění se do 80 % závodního pole. (www.optiworld.org )
-Nominace na MS a ME je dána pravidly pro účast na MS a ME
Hlasování o výše uvedeném návrhu:

pro
69

proti
0

zdrţel se
0

VH odsouhlasila pravidla sestavování žebříčku AltQ ve výše uvedeném znění. .
8/ Různé

Vláďa Dvořák

8.1.
Návrh Rostislava Marečka aby roční příspěvky AltQ byly 500.-Kč / rok pro
další roky aţ do další změn.
Hlasování o výše uvedeném návrhu:

pro
69

proti
0

zdrţel se
0

VH návrh odsouhlasila.
8.2.
Návrh zařazení Velkého Dářka, mezi „velké vody“ vhodné pro pořádání
Mistrovství ČR. Sada „velkých vod“ by pak byla Lipno Černá v Pošumaví,
Nechranice, Nové Mlýny, Rozkoš a Velké Dářko.
Hlasování o výše uvedeném návrhu:

pro
4

proti
33

zdrţel se
32

VH návrh neschválila, „velké vody“ vhodné pro MČ jsou: Lipno Černá v Pošumaví,
Nechranice, Nové Mlýny a Rozkoš.
8.3.
Návrh aby Výbor AltQ měl pravomoc v případě, ţe pořadatel v plánované
lokalitě MČR zařadí do regaty více neţ 2 lodní třídy změnit místo MČR na jinou
„velkou vodu“ s tím, ţe prioritně usiluje o termín předposledního víkendu o
prázdninách a pokud se mu nepodaří sjednat MČR v tomto termínu na „velké vodě“
můţe vyuţít poslední prázdninový víkend.
Hlasování o výše uvedeném návrhu:

pro
69

proti
0

zdrţel se
0

VH odsouhlasila návrh.
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8.4.
Návrh aby Výbor AltQ usiloval u VV ČSJ, aby trenér třídy od roku 2014
v oblasti plánu činnosti spadal pod vedení Výboru AltQ. Výbor AltQ pak předloţí
plán činnosti trenéra VV ČSJ ke schválení.
Hlasování o výše uvedeném návrhu:

pro
38

proti
5

zdrţel se
26

VH odsouhlasila návrh.
8.5.
Návrh aby Výbor AltQ zajistil od autorů Ziziho Staniula a Tomasze
Zieglerowicze copyright knihy „OPTIMISTyczne żeglowanie“ usiloval, aby jej
uhradil ČSJ. VH uděluje Výboru AltQ jednat ve smyslu zajištění copyrightu a výroby
knihy a umoţňuje Výboru AltQ vyuţít aţ 35 000.-Kč ze zdrojů AltQ. .
Hlasování o výše uvedeném návrhu:

pro
55

proti
0

zdrţel se
14

VH odsouhlasila návrh.
8.6.
Návrh aby Výbor AltQ zajistil od VV ČSJ prostředky na dokoupení nadstavby
na svazový vlek zapůjčeného člunu pro přepravu 4-6 lodí Q. VH uděluje Výboru
AltQ jednat ve smyslu zajištění nadstavby a umoţňuje Výboru AltQ vyuţít aţ 15 000.Kč ze zdrojů AltQ. .
Hlasování o výše uvedeném návrhu:

pro
64

proti
0

zdrţel se
5

VH odsouhlasila návrh.
8.7.
Volba kontrolní komise. Výbor AltQ vyzval členy k doplnění členů kontrolní
komise o 2 nové členy. Diskuse vyplynuli kandidáti Jiří Himmel a Luboš Mannel.
Kandidáti návrh přijali. VH hlasovala o obou kandidátech odděleně.
Hlasování o Jiřím Himmelovi:

pro
65

proti
0

zdrţel se
4

Hlasování o Lubomíru Mannelovi:

pro
68

proti
0

zdrţel se
1

VH odsouhlasila nové členy Kontrolní komise Jiřího Himmela a Lubomíra Mannela.
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Příloha č. 1 Presenční listina
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