
Zápis komise Masters OSÚ AD SLČR konané dne 5.6.2018, Cukrovarnická 42, Praha 6 

Účast: dle prezenční listiny 

 

Rostislav Souček zahájil jednání v 17.15 

Přivítal všechny zúčastněné, seznámil účastníky s programem  

Slovo dostal  M.Kárník – okomentoval svůj materiál, který předložil v písemné podobě na jednání 

Středočeský kraj p.Holý – nejsou závody pod svazem 

Královehradecký kraj pí.Jirešová – podpořit určitě pořádání závodů 

Pardubický kraj p.Kánský – pokračovat jak je navrženo, pod hlavičkou Svazu 

Moravskoslezský kraj p.Hetmánek – je lepší aby byly závody pod Svazem lyžařů, mají lepší kredit 

Olomoucký kraj p.Kaděrka – napravit, aby byly závody určitě pod Svazem lyžařů, ustanovit masters 

komisi tak, aby byly závody jedny pod hlavičkou Svazu 

Zlínský kraj p.Hrstka – je potřeba zvolit komisi masters, která bude pracovat podle pravidel a SŘ 

Jihomoravský kraj p.Dvořák – vadí mu trojkolejnost, určitě sjednotit , aby závody měli úrověň a podle 

pravidel, nová komise by měla nastavit směr a organizaci závodů 

Vysočina p. Barák – určitě ukončit dvojkolejnost, jsou schopni uspořádat závody 

Jihočeský kraj p. Weber – určitě sjednotit, pořádat závody pod Svazem 

Karlovarský kraj p. Soukup – zrušit určitě dvojkolejnost, termíny musí být pod Svazem 

Ústecký kraj p.Řehoř – závody, které se pořádaly pod komisí masters, nebyly kvalitně organizovány, 

připravil také novou koncepci, kterou předložil všem zúčastěným 

p.Lipanský  předseda revizní komise svazu, zhodnotil situaci, v revizní komisi řešili stížnosti na 

pořádání závodů p.Mastného. Navrhuje, aby se závodilo podle pravidel pod OSÚ AD  

p.Seidl – upozornil, že i ostatní masters sekce nemají finanční podporu od Svazu. Ve FIS na 

mezinárodní úrovni  jsme velmi dobře bráni 

p.Mastný – závody pořádá pod hlavičkou Ski Serie Masters, spolupracuje s pořadateli po celé české 

republice.  Jsou připraveni spolupracovat s úsekem AD (materiál…), okomentoval koncepci, kterou 

předložil. 

p.Kmoch – doplnil, že účastníci závodů musí být členi Svazu lyžařů, zvolit komisi masters, aby byla 

rovnoceným partnerem pro OSÚ AD 

 

 



Jména kandidátů do nové komise masters: 

Petr Seidl, Michal Kárník, Roman Řehoř, Josef Hetmánek, Robert Kaděrka, Jaroslav Palouš, Šimon 

Mastný, Iva Kárníková, Jiří Černý, Karel Soukup 

Odevzdáno 13 platných volebních lístků 

1.Hetmánek 10 hlasů  přijímá 

2.Kaděrka 10 hlasů přijímá 

3.Řehoř 9 hlasů přijímá 

4.Mastný 8 hlasů přijímá 

5.Seidl  7 hlasů přijímá 

6.Palouš 6 hlasů 

7.Kárník 5 hlasů 

8.Soukup 5 hlasů 

9.Kárníková 3 hlasy 

10.Černý 2 hlasy 

Nově zvolená komise Masters dne 5.6.2018 ve složení : p.Hetmánek, p.Kaděrka, p.Řehoř, p. 

Mastný, p.Seidl 

V případě odstoupení 1 či 2 členů KMA a následné kooptaci nových členů KMA mohou následné 

schválení odsouhlasit krajští zástupci masters OSÚ AD per rollam  hlasování: 13 pro 

Krajští zástupci KMA ve shodě potvrdili zájem na pořádání jednotného seriálu pod úsekem AD SLČR 

za respektování nastavených pravidel ,  tedy  Pravidel  lyžařských závodů  a SŘ. A dále vzali na vědomí 

přednesené požadavky Rady OSÚ AD SLČR s ohledem na povinné členství závodníků v SLČR. 

Nově zvolená komise si zvolila předsedu KMA pana Šimona Mastného a mpř.pana  Romana Řehoře 

Zapsala: M.Jaroušová 

Jednání ukončeno ve 20.00 hod 

 

 

 

 

 



 


