
Zápis ze zasedání rady Velké Ceny Třeboňska v požárním útoku 

30.1.2022 

 

Program zasedání: 
 

1. Úvod 

2. Kalendář soutěží na rok 2022 

3. Soutěže v kategorii PS 12 

4. Pokladna 

5. Poplatek pořadatelů 

6. Sponzoři 

7. Startovné 

8. Diskuze 

9. Závěr 

 

Přítomni: zástupci sborů Lásenice, Frahelž, Stříbřec, Slavonice, Hamr, Mníšek, Chlum u Třeboně, 
Halámky, Rapšach, zástupce rozhodčích pan Kühnl 
 
Omluveni: zástupci sborů Staňkov, Novosedly nad Nežárkou a pan Čáp 
 
 

1. Úvod 
Zasedání zahájil J. Zahradník. Všechny přítomné členy přivítal a seznámil s programem zasedání. 

  



2. Kalendář soutěží na rok 2022 
Po přijetí všech žádostí o pořádání soutěže v rámci ligy VCT byl vytvořen kalendář soutěží. 

Datum Soutěž  Terče 

04.06.2022 Chlum u Třeboně sklopné 

25.06.2022 Staňkov sklopné 

09.07.2022 Lásenice sklopné 

16.07.2022 Mníšek nástřikové 

23.07.2022 Stříbřec sklopné 

30.07.2022 Slavonice sklopné 

06.08.2022 Frahelž sklopné 

20.08.2022 Rapšach sklopné 

27.08.2022 Hamr nástřikové 

24.09.2022 Chlum u Třeboně sklopné 

 

3. Soutěže v kategorii PS 12 
Bylo odsouhlaseno, že se kategorie PS 12 ruší. Kategorie PS 12 v ročníku 2020 neměla takový úspěch, 
jak se čekalo. 
Dále se ale v rámci soutěže VCT kategorie PS 12 uskutečnit může, ale jen v rámci dané soutěže a 
v režii pořadatele. Mužstva však žádné body do VCT nedostanou a nebudou na vyhlášení hodnocena. 

4. Pokladna 
Pokladník zveřejnil stav pokladny. Dále byly pokladník pověřen převzetím zbylé agendy od bývalého 
pokladníka. 

5. Poplatek pořadatelů 
Bylo usneseno, že se poplatek pro rok 2022 měnit nebude. Zůstává tedy na částce 1000 Kč. 

6. Sponzoři 
Zajištění sponzorů pro rok 2022. Pan Prokeš byl pověřen zjistit stav sponzorství u SORT a pan Čáp u 
pivovaru Regent. 

7. Startovné 
Bylo odsouhlaseno, s ohledem na rostoucí náklady, zvýšení maximálního startovného na 300 Kč. 
Tento poplatek byl odsouhlasen již pro ročník 2020. 



8. Diskuze 
V diskusi byli projednáni rozhodčí. Jelikož je rozhodčích nedostatek, byl vysloven návrh, že by se mohl 
udělat seznam rozhodčích (s ohledem na GDPR), kteří by byli schopni se zúčastnit soutěží VCT. Tímto 
návrhem byl pověřen pan Kühnl a pan Zahradník. 

Dále byl v diskusi projednáván moderátoři soutěží, kterých je také nedostatek. Sbory si mohou soutěž 
odmoderovat sami, ale mělo by to mít určitou kvalitu (přednes, znalosti atd.). 

Bylo zde zmíněno i vyhlášení VCT. Žádný zájemce zatím není, a tak bylo navrhnuto jednotlivým 
sborům pořadatelství slavnostního vyhlášení VCT. 

9. Závěr  
Na závěr poděkoval pan Zahradník všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 

 

Zapisovatel: Jan Zahradník 
Ověřovatel zápisu: Petr Belanský 
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