Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech
Zápis 2/2014
ze schůze zástupců OS CHPH začleněných do Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech
konané dne 2. listopadu 2014 v Dřítči.
Přítomni:
za OS Náchod: Danko J.
za OS Pardubice: Bouška T., Filipi J., Ing. Holub Z.
za OS Podoubraví: Fikarová L.
za OS Východočeská: Ing. Pastyřík J., Štěrba D., Šafranko J.
Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu 1/2014
2. Zhodnocení sezóny MDTVč 2014
3. Návrh plánu MDTVč 2015
4. Bilance hospodaření v roce 2014
5. Společné závody ze středních tratí

Jednání:
ad. 1
Byla provedena kontrola úkolů daných zápisem 1/2014, konstatováno splnění všech uvedených
úkolů.
ad. 2
Zástupci se jednotlivě vyjádřili k sezóně 2014
- realizováno všech 5 závodů dle schváleného plánu
- doprava OS Pardubice bez připomínek
- doprava v rámci kooperace s OS Polabí předmětem diskuze s ohledem na prováděné
odpolední čtvrteční svozy
- výpočty provedeny - bez připomínek
- finanční závazky mezi jednotlivými subjekty jsou téměř vyrovnány, zbývající platby budou
provedeny do konce listopadu
ad. 3
V rámci diskuze o podobě letového plánu MDTVč2015 byly probrány současné ekonomické a
sportovní možnosti a limity uskupení MDTVč, vhodnost organizace závodů v sobotu resp.
v neděli, možnosti širšího zapojení do pořádání DT v Čechách.
V následném hlasování se zástupci východočeských OS usnesli většinou svých hlasů na této
podobě letového plánu MDTVč pro rok 2015:
31.5 ne Koblenz 1
10/4
14.6. ne Aachen - Eschweiler
10/4
28.6. ne Sint Niklaas
6/3
11.7. so ZZ Oostende
6/3
26.7. ne Koblenz 2
10/4
Koordinátor MDTVč T. Bouška osloví možné kooperanty s cílem prosazovat odsouhlasený návrh
plánu a zároveň maximálně zapojit dopravní prostředky OS Pardubice.
ad. 4
Ing. Holub seznámil přítomné s bilancí ročního hospodaření MDTVč. Celkový výsledek je
negativní a ztrátu ve výši 15.042 Kč se usnesli zástupci OS uhradit rovným dílem, tzn. každý
čtvrtinu celkové sumy.
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ad. 5
Z diskuze o společných závodech na ST vzešly návrhy na dva společné závody, které budou
navrženy v jednotlivých oblastních sdruženích do letových plánů pro konečné schválení
oblastními konferencemi. Tyto dva návrhy jsou:
7.6. Bamberg
21.6. Aschaffenburg

Ve Slatiňanech 2. listopadu 2014
Zapsal: Tomáš Bouška

