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ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI FBMX A PŘEDSEDOU KOMISE BMX 

Dne 16.10.2019, Brno 

Zápis ze schůzky. 

Přítomen byl za CFBA Erik Figar, za FBMX sport obecně Alexandr Rovný.  

Body jednání: 

- dokončení finální podoby návrhu nominačních kritérií FBMX na rok 2020 . Následné schválení členy 
CFBA (a případné úpravy) a odeslání komisi BMX při ČSC ke schválení. Po schválení budou NK 
zveřejněna na webu CFBA. 

- stanovení termínů uzávěrek nominací na ME a MS 2020. (součást NK 2020) 
- termíny uzávěrek nominací pro soutěže SP a C1 budou zveřejněny po zveřejnění kalendáře 2020 
- ustanovení pojmu reprezentant. Jezdec, jenž dosáhne v rámci NK na určitý počet bodů a bude 

reprezentovat ČR na výjezdech podporovaných ČSC. 
- zanesení disciplíny BMX Flatland do programu M.ČR BMX PARK 2020. Bude konzultováno se 

zodpovědnou osobou Flatland komunity. 
- rozšíření webu CFBA o novou rubriku "DOKUMENTACE" pro rychlé dohledání důležitých dokumentů.  
- rozšíření webu CFBA o rychlé textové zprávy (v bočním panelu novinek). 
- diskuze na téma zpracování tiskové zprávy informující o podpoře lokálních akcí, jejich významu v 

rámci  hodnocení a NK.  
- diskuze na téma předběžné nastavení rozpočtu poskytnutého ČSC.  

Závěr z jednání a úkoly na další období, 

- zveřejnění NK 2020 po schválení ČSC na webu CFBA, sekce "DOKUMENTACE" 
- zpracování finálního rozpočtu 2020 po obdržení podkladů z ČSC 
- zpracování Tiskové  zprávy informující o podpoře lokálních akcí, jejich významu v rámci  hodnocení a 

NK 
- příprava a jednání o M.ČR PARK a Flatland 
- žádost do UCI a ČSC o pořádání M.ČR PARK a Flatland 
- zajištění vyškolené poroty v rámci UCI pro M.ČR PARK a Flatland 
- další schůzka v rámci CFBA byla stanovena na 20.11.2019 v Brně 

 

Zápis provedl Alexandr Rovný 

Zápis z obecné schůzky sportu Freestyle BMX


