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ZÁPIS Z OBECNÉ SCHŮZKY SPORTU FREESTYLE BMX 

Dne 8.1.2020, Brno 

Zápis ze schůzky CFBA 

 

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

- bylo projednáno téma licencí pro rok 2020 – Potřebné informace pro rok 2020 budou k nalezení na 

webu cfba.cz v sekci Licence, v platném znění od 20.ledna 2020. 

- zpracování finálního rozpočtu 2020 - dle posledních informací z ČSC budou podklady k rozpočtu známé 

nejdříve na přelomu březen/duben 2020. Do této doby není možné vytvořit konkrétní plány výjezdů a 

podpory pro celý rok 2020. 

 

- příprava a jednání o M.ČR 2020 

PARK - 1. byla podána přihláška pořadatelem na CFBA. 

       2. byl dohodnut termín konání a také náhradní termín konání. 

       3. byla podána žádost na příslušný městský úřad. 

       4. jsou podnikány kroky k zajištění akce. 

       5. jsou podnikány kroky k zajištění školené poroty. 

       6. Byla odeslána žádost o oficální potvrzení akce M.ČR Park do CSC a UCI. 

       Informace ohledně M.ČR Park 2020 budou zveřejněny v druhé půlce února 2020. Prozatím je 

stanoveno a schváleno datum a místo konání – 2.5.2020 Bikepark Brumov. Se zástupci BMX Flatland jsou 

průběžně diskutovány možnosti pořádání M.ČR Flatland při příležitosti M.ČR Park. 
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- na vzdory chybějícímu rozpočtu bude 2.února 2020 na webu CFBA zveřejněna Tisková zpráva 

informující o záměru podpory lokálních akcí (tzv. LZN) v disciplíně PARK, jejich významu v rámci  výběru 

podporovaných jezdců a Nominačních Kritérií. 

 

Závěr z jednání a plánované úkony: 

- aktualizace informací o licencích UCI pro rok 2020. V platném znění od 20.ledna 2020 

- zveřejnění TZ na téma podpora lokálních akcí a jejich významu v rámci  výběru podporovaných jezdců a 

NK, začátek února/2020. 

- zveřejnění TZ na téma M.ČR, druhá polovina února/2020 

- dořešení odborné poroty pro M.ČR 

- dořešení rozpočtu na 2020, přelom 3/4/2020  

 

- další schůzka v rámci CFBA byla stanovena na polovinu února 2020 v Brně 

 

 

Zápis provedl Alexandr Rovný 

 


