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ZÁPIS ZE SCHŮZKY CFBA
Dne 15.9.2020, Online meeting.
Přítomen Ing. Erik Figar, Zdeněk Šafařík, Jan Valenta a Mgr. Roman Čermák.
Body jednání:
- Zhodnocení aktuální situace
o Uskutečněná mistrovství
o Uskutečněné reprezentační výjezdy
- Nominační kritéria pro rok 2021
- Závody kategorie LZN v roce 2021
- Návrh reprezentačního soustředění

Závěry:
- Zhodnocení aktuální situace
o 8.8.2020 proběhlo MČR Park. Tento závod byl úspěšně dokončen a výsledné
UCI bodování zaneseno do UCI rankingu. Výsledky tohoto závodu je možné
zhlédnout na webu CFBA.
o 15.8.2020 proběhlo MČR v Minirampě v režii VSA Xtreme s.r.o. Tento závod
byl zaštítěn federací iBMXFF, a tudíž nebyl nijak spojen s UCI. Výsledky lze
nalézt na webu vsaxtreme.cz
o Z reprezentačních výjezdů byl nakonec uskutečněn pouze Pannonian
Challenge. Výjezdu se zúčastnilo celkem 5 reprezentantů. Záznam s výsledky
je možné nalézt na webu CFBA. Ostatní výjezdy byly zrušeny z důvodu
opatření kvůli Covid-19. Prozatím je v plánu pouze výjezd do Itálie ke konci
října na závod kategorie C1
-

Nominační kritéria byla vytvořena po vzoru pro rok 2020. Tato kritéria se zdají být
vypovídající pro výběr české reprezentace. Poslední bod v nominačních kritériích,
body za LZN, budou ještě upřesněny v závislosti na počtu plánovaných LZN pro rok
2021. Tato nominační kritéria budou po schválení ze strany ČSC zveřejněna na webu
CFBA.

-

V roce 2020 proběhly pouze dva závody kategorie LZN. I přes menší organizační
nedostatky byly tyto závody hodnoceny kladně a proto bude v roce 2021 snaha

zvětšit jejich počet. Zároveň bude ze strany asociace snaha kategorii LZN doplnit i o
jiné disciplíny (Dirt, Street, Minirampa, Bowl, …). Ke konci roku bude vypsána výzva
pro přihlášení závodu do této kategorie. Body za LZN pro rok 2021 budou upraveny
v závislosti na počtu plánovaných LZN

-

Z důvodu opatření Covid-19 byla většina reprezentačních výjezdů zrušená. Z tohoto
důvodu bylo rozhodnuto o uskutečnění tréninkového výjezdu v rámci České
republiky. Navrhuje se bikepark Brumov s halou Dream Hall, která leží v blízkých
Valašských Kloboukách. Výběr reprezentantů bude opět dle aktuálního bodování.
27. září 2020
zapsal Ing. Erik Figar

