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Zápis z jednání VV ČSMP ze dne 24. únor 2022 
  
Přítomni:    D. Marčev, D. Kašpar, L. Capalini, V. Váňová, T. Lukeš 

Hosté:           M. Szmek (online), L. Grolichová  

Omluveni:        J. Kučera 

Pozdní příchod:  

Dřívější odchod:    

  

Program: 
 

  
A) Kontrola a schválení zápisu z předchozího VV (Marčev)  

B) Hodnocení účasti na reprezentačních akcích (KVS)  

C) Nominace na reprezentační akce (KVS)  

D) Koordinátor mládeže (všichni)  

E) Informace předsedy a sekretáře, různé (všichni)  

 

 
A) Kontrola a schválení zápisu z předchozího VV 

 
Předseda přivítal přítomné v 10:00 hod a zahájil jednání. 
 
Úkol 2/1 trvá D. Marčev: připravit informace pro organizátory; připravit scénář pro edukační 
video. 
T: 29.3.2022 
 
VV schválil zápis z jednání VV z 27. 1. 2022 

Schváleno 5/0/0 
 

 
 

B) Hodnocení účasti na reprezentačních akcích 
 
Peridot Hungarian Indoor Open Championships – Budapešť (HUN) 
19. – 25. 2.  
Novotná, Rajnoch, Křenková (19. – 25. 2.) 
Grycz, Toman, Tůma, Houška, Lukeš (20. – 25. 2.) 
RT: Kučera, Janko (19. – 25. 2.) 
Frajbiš (20. – 24. 2.) 
Konvička (20. – 25. 2.) 
Kučerová (20. – 22.2.) 
Podstatnou část nákladů hradila ASC Dukla – ASO MP 
 
Změna oproti původní nominaci: závodů se nezúčastnili Bilko, Svěchota a Polívka.  
Z tohoto důvodu startovali na závodech Houška a Lukeš (v původní nominaci necestující 
náhradníci). 

Schváleno per rollam 4/0/1 

T. Lukeš se nevyjádřil 
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Výsledky:  
Novotná 12. místo, Křenková nepostoupila do finále (vypadla v semifinále), Rajnoch 
nepostoupila do semifinále (vypadla v kvalifikaci), 
Grycz (18. místo), Tůma a Lukeš nepostoupili do finále (vypadli v semifinále), Houška 
nepostoupil do semifinále (vypadl v kvalifikaci). 

 
 
 
Polish National Cup 1 - Drzonkow (POL) 
18. – 20. 2.  
Maleček, Bauer, Dáňa, Hartmanová 
Houška, Lukeš (v případě, že nebudou startovat na závodech Peridot Cup) 
RT: Szmek, Kučerová 
 
Změna oproti původní nominaci: závodů se nezúčastnil Maleček, Bauer, Dáňa a 
Kučerová. Houška a Lukeš se zúčastnili závodu Peridot Hungarian Indoor Open Champ.  
Nominaci byla rozšířena o Hlaváčkovou a RT D. Svobodu.  

Schváleno per rollam 4/0/1 

T. Lukeš se zdržel hlasování 
 
Výsledky:  
Seniorky: Hlaváčková 5. místo, Hartmanová 20. místo 
Juniorky: Hlaváčková 2. místo, Hartmanová 12. místo 
U19: Hlaváčková 2. místo  

 
 

C) Nominace na reprezentační akce 
 
Od posledního jednání VV neproběhla žádná nominace na reprezentační akci. 

 
 

 
D) Koordinátor mládeže 
 

D. Marčev podal informaci o uchazečích na pozici koordinátora mládeže.  
  
 
 

E) Informace předsedy a sekretáře, různé 
 

1) VV schvaluje pořádání ČPM v roce 2022 pro kategorie U11 – 15 ve stejném formátu a 
dle pravidel UIPM jako v roce 2021, pro kategorie U17 – senioři i open dle nových 
pravidel UIPM pro rok 2022. 

Schváleno 5/0/0 
 

 
Úkol 3/1 Koordinátor mládeže (budoucí) 
31. 12. 2022 
Vypracovat návrh unifikace tratí s pravidly UIPM i pro kategorie U11 – 15. 

 
 

2) VV bere na vědomí rezignaci Marka Szmeka na pozici asistent koordinátora mládeže, 
kterou ukončil k 31. 12. 2021 z důvodu časové kolize s funkcí reprezentačního trenéra 
juniorů.  
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3) VV informuje oddíly, jejichž sportovci se budou účastnit závodů, na které je nově potřeba 
doplnění jezdecké pětibojařské licence o předepsané kurzy, aby zaslali příslušné 
podklady na email D.Marčeva marcev@pentathlon.cz , v případě konzultace ho 
kontaktovali na tel. 605 568 686.  
 

 
4) VV schvaluje reprezentační smlouvu ČSMP na rok 2022. 

 Schváleno 5/0/0 
 

 
5) VV informuje, že VH ČSMP, která se každoročně koná v dubnu, bude v letošním roce 

z důvodu rozpočtového provizoria a doposud nevypsaných výzev NSA na podávání 
žádostí o dotace pro sportovní svazy, svolána až po zveřejnění výše dotace pro ČSMP, 
na základě které bude upraven rozpočet. Do obdržení dotací od NSA bude ČSMP hradit 
pouze nezbytně nutné náklady na zajištění jeho chodu, výdaje vyplývající z uzavřených 
smluv a výdaje na zajištění přípravy a účasti reprezentace na závodech. 
 
 

6) VV informuje o kontrole ČSMP ze strany Pražské správy sociálního zabezpečení. Při 
kontrole nebyly zjištěny nedostatky.  
 

 
7) VV informuje o konání závodu Czech open U17/19 dne 14. 5. v Kralupech nad Vltavou. 

Tento závod bude zároveň mistrovstvím České republiky v kategoriích U17/19. 
 
 

8) VV informuje o nástupu Martina Havlíka na pozici technický vedoucí reprezentačních 
družstev od 1. 3. 2022. Kontaktní údaje: havlik@pentathlon.cz 
 

 
9) ČSMP nechal vypracovat barevné varianty svého nového loga. Na sociální sítě umístil 

anketu s hlasováním, ve kterém zvítězil původní návrh, tedy logo na bílém pozadí 
s barevným písmem. Toto logo bude ČSMP používat při své prezentaci. 
 

 
10) VV projednal organizaci ČPM z hlediska nutnosti rozdělení závodních a veřejných zón. 

Po zkušenostech je potřeba jasně vyznačit závodní zóny, kam nebudou mít přístup 
fanoušci a rodiče závodníků, kteří stále častěji svým fanděním přímo na závodní ploše a 
doprovázením závodníků především při běžecké disciplíně narušují průběh závodu a 
ztěžují přehlednost při vykonávání práce rozhodčích.  

 
Úkol 3/2 T. Lukeš 
Termín 29. 3.  
Připravit návrh na úpravu pravidel výše popsaného s využitím stávajících předpisů a 
pravidel UIPM.  

 
Schváleno 5/0/0 

 
 

11) VV schvaluje žádost TJ Dukla Praha o pořádání 3 závodů ´O pohár Dukly´. Závody 
proběhnou v kategoriích U7 - U15. V kategoriích U11, U13 a  U15 bude možno plnit body 
do systému STM ČSMP.  
Závody nebudou započítávány do ČPM.  
Pro žádosti o dotace NSA, ..atp jsou tyto závody oficiálními soutěžemi ČSMP. 

Schváleno při online jednání 5/0/0 

mailto:marcev@pentathlon.cz
mailto:havlik@pentathlon.cz
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12) VV schvaluje předložený návrh kalendáře závodů ČPM.  
Schváleno při online jednání 4/0/1 

V. Váňová se zdržela hlasování 

 
 

 
13) VV informuje o následném přesunutí 4. kola ČPM, termín a místo konání bude 

upřesněno.  
 
Úkol 3/3 T. Lukeš 
Termín 29. 3.  
Předložit VV informaci o termínu a místu konání 4. kola ČPM. 

 
 

14) VV schvaluje upravenou směrnici ´Podmínky provozu služebních motorových vozidel´. 
Do směrnice byl zahrnut nově pronajatý osobní automobil Škoda Octavia (od ČUSu). 
Oprávněné osoby k řízení tohoto automobilu budou schvalovány samostatně. 

Schváleno 5/0/0 
 
 
 

15) VV schvaluje žádost o zapůjčení osobního automobilu Škoda Octavia, které má 
v dlouhodobém pronájmu, reprezentantovi M. Vlachovi na nezbytně nutnou dobu za 
účelem zajištění sportovní přípravy. Soukromé cesty a jejich vyúčtování se řídí 
příslušnou svazovou směrnicí. 

Schváleno per rollam 5/0/0 
 
 

16) VV schvaluje podpořit stanovisko Velké Británie týkající se nové disciplíny moderního 
pětiboje: ´Nejlepší novou disciplínou moderního pětiboje je jízda na koni´. 

Schváleno při online jednání 4/0/1 
T. Lukeš se zdržel hlasování 

 
 
 

17) VV schvaluje nechat pro případ velkého zdržení ve výplatě dotací od NSA zhotovit vzor 
smlouvy o zápůjčce financí od oddílů, které poskytly ČSMP tuto nabídku. ČSMP by tyto 
finance využil na zajištění přípravy a účasti reprezentantů na závodech. 

Schváleno při online jednání 4/0/1 
T. Lukeš se nevyjádřil 

 

18) VV projednal potřebu překladu pravidel UIPM 2022 a pověřil STK návrhem řešení, 
kterým se bude zabývat na svém dalším jednání.  
 
Úkol 3/4 STK 
Termín 29. 3. 
Předložit návrh řešení pro zajištění překladu pravidel UIPM 2022 
 

Předseda ukončil jednání ve 13:00 hod. 
 

Příští jednání VV bude online v úterý 29. 3. 2022 od 18:00. 
Uzávěrka zaslání podkladů pro toto jednání je v pátek 25. 3. 2022 

V Praze dne 27. 1. 2022                                                    zapsala: L. Grolichová / schválil: D. Marčev 


