
Zápis ze zasedání rady Velké ceny Třeboňska v požárním útoku 

19.1.2020 

Program zasedání: 

1. Zhodnocení loňského ročníku 

2. Úprava pravidel a členských příspěvků 

3. Sponzoři 

4. Organizace ročníku VCT 2020 

5. Zvolení nových členů Rady VCT 

6. Diskuze 

 

Přítomni: 

Zástupci z SDH Chlum u Třeboně, Halámky, Novosedly nad Nežárkou, Staňkov, Lásenice, Mníšek, 

Frahelž, Rapšach, Hamr 

Členové Rady: Jan Zahradník, Václav Čáp, Petr Belanský, Rostislav Nohava, Martin Janků (zástupce za 

V. Kubína) 

Nepřítomni: 

Zástupci SDH Stříbřec (omluveni) 

 

 

Zhodnocení loňského ročníku 
Hodnocení jednotlivých soutěží: 

• Chlum u Třeboně – standartní soutěž, bez výhrad 

• Halámky – standartní soutěž, bez výhrad 

• Novosedly nad Nežárkou - – standartní soutěž, podmáčená trať (vliv nepříznivého 

počasí) 

• Staňkov – standartní soutěž, bez výhrad 

• Lásenice – standartní soutěž, slabá baterie u časomíry (nefungovala signalizace 

terčů a byl málo čitelný displej) 

• Mníšek – standartní soutěž, dosypat hlínu okolo základny 

• Stříbřec – standartní soutěž, bez výhrad 

• Frahelž – nová trať byla málo zpevněná, špatná organizace finále 

• Rapšach – standartní soutěž, dosypat hlínu okolo základny 

• Hamr – standartní soutěž, bez výhrad 

• Chlum u Třeboně – standartní soutěž, bez výhrad 

Hodnocení výroků rozhodčích proběhlo na výbornou až na jedno nesprávné rozhodnutí 

v Rapšachu, kde byl předčasně ukončen soutěžní pokus SDH Hamr. 

Velice kladně bylo hodnoceno slavnostní vyhlášení výsledků VCT, které uspořádal SDH 

Halámky. 

 

 



Úprava pravidel a členských příspěvků 

Rada schválila podmínku k pořádání soutěže v následujícím ročníku VCT. Pořadatel, který bude chtít 

pořádat soutěž v následujícím ročníku VCT, musí se zúčastnit minimálně 50 % všech soutěží VCT 

v daném ročníku. Pokud bude v daném ročníku lichý počet soutěží, vždy je podmínka zúčastnit větší 

poloviny soutěží (příklad: v ročníku je 11 soutěží, pořadatel se musí zúčastnit 6 soutěží). 

Rada schválila zvýšení členského příspěvku pro pořadatele soutěže ze 700 Kč na 1000 Kč. 

Rada schválila zvýšení maximální částky startovného na soutěži. Pořadatel může nyní vybírat 

startovné až do výše částky 300 Kč za tým. 

 

Sponzoři 
Sponzorem bude i nadále pivovar Bohemia Regent, který dodá sponzorské předměty na vyhlášení 

výsledků VCT a slevu na pivo, které se bude prodávat na soutěži VCT. 

Byla zaslána žádost na finanční příspěvek organizaci SORT. 

Byla provedena veřejná výzva na spolupráci s dalšími sponzory. 

 

Organizace ročníku VCT 2020 
Dle doručených přihlášek byl schválen kalendář soutěží VCT pro rok 2020. 

• 16.5.2020 Halámky – sklopky, + PS12 

• 06.06.2020 Chlum u Třeboně – sklopky, + PS12 

• 20.06.2020 Novosedly nad Nežárkou – sklopky 

• 27.06.2020 Staňkov – sklopky, + PS12 

• 04.07.2020 Lásenice – sklopky, + PS12 

• 11.07.2020 Mníšek – nástřik, + PS12 

• 18.07.2020 Stříbřec – sklopky, + PS12 

• 01.08.2020 Frahelž – nástřik, + PS12 

• 15.08.2020 Rapšach – sklopky, + PS12 

• 29.08.2020 Hamr – nástřik 

• 19.09.2020 Chlum u Třeboně – sklopky, + PS12 

Rada projednala a schválila termín a místo pořádání Slavnostního vyhlášení VCT, které se bude konat 

24.10.2020 v Branné. Pořadatelem bude občanské sdružení Velká cena Třeboňska. 

  



Zvolení nových členů Rady VCT 
Na vlastní žádost odstoupil člen Rady pan Nohava, který zastával funkci pokladníka. 

Rada vyloučila pana Kubína z Rady z důvodu neúčasti na příštích radách VCT. 

Rada navrhla a zvolila nového člena Rady, kterým bude David Prokeš a bude zastávat funkci 

pokladníka. 

Rada navrhla a zvolila nového člena Rady, kterým bude Stanislava Pytlová. 

 

Diskuse 
V diskusi bylo doporučeno pořadatelským sborům, aby si sehnali na soutěž moderátora, který bude 

mít přehled ohledně dění v aktuálním ročníku VCT a v programu dané soutěže. 

 

 

 

 

Zapisovatel: Jan Zahradník 

Ověřovatel zápisu: Petr Belanský 

 

 

 

 

 

 

  

   


