
Zápis ze schůzky Pracovní skupiny pro sport 3.10. 2012 Tučapy. 

 

Přítomni: Brandýs M., Buriánek J., Pěnčík Z., Matějková J., Glatz J., Dvořák O., Hladil M.,    
Gründel  R. 

Hosté: Fabianová J.  

Omluveni: Hudeček V.  

 

Program: Zahájení 

                Připomínky k VC okresu 

                Kalendář soutěží 

                Příprava slavnostního vyhlášení výsledků VC 

                Schůzka s vedoucími soutěžních družstev 

                Různé 

 

Připomínky k VC okresu za rok 2012 

Drnovice 

Půjčování – omezit počet startů jednotlivých soutěžících v jiných družstvech. Ustanovit 
model půjčování, který by byl dohádatelný z výpůjčních lístků, tak aby mohl jeden soutěžící 
za jednu sezonu startovat v cizím konkrétním družstvu jen několikrát (cca maximálně 
polovinu soutěží). 

Jednotná káď a dopouštění- stanovit jednotný rozměr kádí (laminátová káď od VPO ±20cm), 
tato káď je ve vlastnictví OSH Vyškov a mohla by být sborům k dispozici, pokud by si 
nesehnali vlastní. Zlepšit dopouštění kádí tak, aby se neopakovala situace z Hlubočan, kde 
byla obsluha pod vlivem alkoholu a dle našeho názoru více či méně ovlivnila soutěž. 

Kamion v Šaraticích – vhodným způsobem upozornit pořadatele v Šaraticích, že kamion 
v cestě na letošní denní soutěži byl na Hranici bezpečnosti a mělo by se s touto situací dělat. 
Dále by bylo vhodné stanovit, aby základna zejména na asfaltových tratích byla umístěna 
přesně do středu cesty. 

Zajišťování pravidelného doplňování barvy do tiskárny. 

Startování – určit několik startérů, kteří se budou střídat na všech soutěžích VC, aby se 
neopakovala situace z Tučap, kde startér startoval významně odlišně než startéři na ostatních 
soutěžích. 



Důslednější dodržování víkendových termínů (závody jen sobota, neděle) – Důkladně dbát na 
dodržování soutěžních víkendů. V letošním roce byli jen dva závodní víkendy  a pak jeden 
pátek – neděle což není vzhledem k 13 soutěžím ani polovina.  

Myslejovice 

 Omezit půjčování na postech proudů - zamyslet se nad systémem omezení půjčování 
proudařů a proudařek , například na soutěžích zařazených do VC Vyškova pro rok 2013 
zavést pravidlo, že každé zúčastněné družstvo si může vypůjčit z jiného družstva proudaře či 
proudařku pouze v 4 případech (výjimku pouze půjčení mezi A a B týmem kde povolit např. 7 
případů). 

 Úprava začátku soutěží - na soutěžích zařazených do VC Vyškova pro rok 2013, kde bude 
rovněž startovat kategorie veteráni a na soutěžích pořádaných v měsíci květnu a září stanovit 
jednotný začátek soutěží na 11 hodin. 

 Stanovení minimálních rozměrů drah pro útoky a lepší terény v rámci možností: 
- např: Šaratice: na soutěži v Šaraticích posunou kamion o několik metrů (cca 10) 
blíže k terčům nebo jej posunout více k parkovišti na trávu či posunout káď. (Tvrze 
ní, že podmínky jsou pro všechna družstva stejné jsou v tomto případě nepravdivé). 
- ostatní: Alespoň před pořádáním soutěže zajistit posečení dráhy a drobné 
zarovnání děr na trati. 
 
Tučapy  
 
Stanovit v pravidlech povinnost pomocného startéra 
 
Pokud má soutěžní tým družstvo A a B tak při půjčování upřednostnit členy svých družstev 
 
 
 
Odpovědi vzešlé z diskuse komise:  
S půjčováním soutěžících je problém, ale pravidla nám povolují půjčit si 2 soutěžící z jiného 
družstva tak proč něco měnit. S tímto pravidlem by vznikla obsáhlá agenda a muselo by se 
pravidelně sledovat na soutěžích. Potom by vznikla situace koho potrestat za porušení těchto 
pravidel, musela by se sledovat i družstva z jiných okresů, jelikož některá družstva si půjčují 
závodníky z jiného okresu. Je to mnoho souvislostí a už i tak je agenda komise docela 
náročná. Pokud by se našla osoba, která by tyto okolnosti hlídala, mohlo by se začít uvažovat 
o zavedení nějakého pravidla, ale muselo by být vypuštěno, nebo spíše upraveno pravidlo o 
půjčování 2 členů jiného družstva. 
Kádě a jejich velikost: pokud má káď rozměry stanovené pravidly PS a jiné větší, tak  není 
problém a podmínky mají všichni stejné tak v čem je problém. Dopuštění  kádě je také 
jednotné pro všechny a útok se dá provést z kádě bez doplnění (zdůvodnit, jaký vliv měla 
podnapilá osoba v Hlubočanech na doplňování, zda teklo málo vody, nebo byla infikovaná, 
byla ovlivněná alkoholem a tekla pomaleji, něco co má tato narážka za smysl). 
Kamion v Šaraticích: S pořadateli této soutěže byla vedena diskuse na toto téma na noční 
soutěži, kdy byly provedeny opatření ke zvýšení bezpečnosti a byla jim doporučena jiná 
umístění kamionu na další soutěže. V případě umístění na stávajícím místě zvážení posunutí 
dále od základny a zajistit překrytí nebezpečných míst koberci a molitanem. Vhodnější by 
však bylo přesunutí za základnu. 



Startování na soutěžích:  Počet startérů je stanoven, je jich 7 a zrovna na soutěži v Tučapech 
jsme se dostali do situace, že ten. kdo měl startovat nepřijel a přistoupili jsme k tomuto kroku 
vzít pana Mrnuštíka, který nestartoval na soutěži poprvé!! Pokud se někomu zdálo, že 
startoval odlišně, není nic jednoduššího, než sledovat průběh soutěže od začátku a nastudovat 
si systém jeho startů na dané soutěži, a nebo se dobrovolně přihlásit a pomoct komisi při 
výběru startérů. Sami si můžete spočítat, kdo kolikrát na které soutěži rozhodoval a poté 
kritizovat.  
K soutěžním víkendům: v současné době při tak velkém počtu soutěží je někdy složité najít 
kompromis. Vždycky nevíme termíny vyšších postupových soutěží a to nám taky komplikuje 
situaci. Situace se soutěží v pátek a neděli se již nebude opakovat, bylo to posunuto na přání 
Topolan vzhledem k oslavám.  
Začátky soutěží: Pokud se jedná o soutěže, se všemi třemi kategoriemi (muži, ženy, veteráni 
35) , a konané v měsících květen a září, bylo by vhodné doporučit pořadatelům začátek 
posunout na jedenáctou nebo dvanáctou hodinu, vzhledem k délce soutěže a nebo na dané 
soutěži zkrátit dobu na přípravu na základně.  
Terény na soutěžích: Posekání trávy, úprava terénu, vyjmenovat oprávněné nedostatky a 
pokusíme se napravit, ale není možné chtít po sborech nemožné a vždy jsou podmínky pro 
všechny stejné a je i v naší snaze před začátkem závodu minimalizovat rizika v závislosti na 
bezpečnosti soutěžících. Ze všech těchto jmenovaných rizik, není jediný zápis o úraze, který 
by měl za následek zranění v závislosti na jmenovaných rizikových soutěžích. 
Pomocnýstartér: tuto skutečnost jsme řešili i v loňské roce a opět ztroskotala na nedostatku 
lidí. Sami na tuto skutečnost upozorňujete ale, že by někdo přišel a této funkce se na soutěži 
ujal radši si užíváte soutěže.(tím nemyslím je SDH Tučapy, jelikož na to upozorňuje víc lidí 
jen ne veřejně) a je to opět jen o lidech. 
Materiál potřebný pro soutěže: Obsluha notebooku a tiskárny je v kompetenci členů SDH 
Ivanovice a každý jsme omylný a pokus jsou nejpozději druhý den výsledky na internetu, 
můžete si výsledky vytisknout sami, jenže jste si velice rychle zvykly na standart, že máte 
výsledky přiloženy k diplomům, ale toto není naše povinnost. Bude pořízena laserová 
tiskárna. 
 
Kalendář soutěží pro rok 2013 
 
Předběžné termíny jsou stanoveny podle letošních a budou doladěny na schůzce vedoucích 
kolektivů 17.10. 2012 na Hraničkách.  
 

 

  Příprava slavnostního vyhlášení výsledků VC 

Slavnostní vyhlášení výsledků VC okresu Vyškov bude provedeno 27.10.2012 od 18 hodin 
v kulturním domě v Myslejovicích. Pozvánky již byly rozeslány na sbory a je dostupná na 
sociální síti. Vyhlášeny budou všechny 3 kategorie.  

Schůzka s vedoucími soutěžních družstev 

Schůzka komise s vedoucími družstev proběhne ve středu 17.10. 2012 od 18 hodin v zasedací 
místnosti HZS JMK územní odbor Vyškov na Hraničkách. Pozvánky byly rozeslány na sbory. 
 
 
 



Různé 
 
Byl řešen spor mezi družstvem Šaratic a Ivanovice na Hané ,,B“ na soutěži v Dražovicích. 
Tyto věci řeší pořadatel soutěže s dotyčnými družstvy a rozhodčím je tento skutek pouze 
oznámen. Rozhlasem byl tento přesun avizován několikrát, nebylo to posunuto na tabuli a to 
je věc opět pořadatele. Někdy je vhodné si ověřit všechny skutěčnosti, postarat se o jejich 
odstranění  a poté osočovat druhé. 
Možnost přistoupení sborů z jiných okresů do naší VC- situace byla projednávána také 
v loňském roce. Sbory by museli dodržet Pravidle VC a mohli by přistoupit (jedná se hlavně o 
přistoupení pod OSH Vyškov a placení členských příspěvků)  
Starostka OSH informovala o zámyslu pořízení nové Tiskárny a časomíry pro potřeby OSH a 
o připravovaném projektu spolupráce na získání dotace na materiálně technické vybavení 
sborů pracujících s mládeží. 
 
 
 
 
Zapsal: Pěnčík Zbyšek  
 
 


