ZÁPIS SCHŮZ E ČASO MĚŘ IČSKÉ KO MISE AČR
Datum:

7.3.2016 10,15 - 12,45 hod., Praha AČR

Přítomni:

Berka Oto, Vidlák Bohuslav, Navrátil Radek, Just Ladislav, Pleticha Miroslav,
Berger Antonín, Šimek Josef, Lenka Žlinská-Bednáriková
Mík Miroslav (SC), Vaverková Žaneta (dotace), Jakoubi Aleš (ŘD)
Radko Ječmínek VŘ AČR , Adam Eliáš GS FAS, Karel Nauš GS FMS ,

Omluveni:
Hosté:

Program dle pozvánky:
1. Uvítání přítomných i hostů (viz výše)

2. Kontrola zápisu z minulé schůze ČASK
Minulý zápis z 27.11.2015 byl stručně projednán ( obšírnější rozvinutí přímo v dalších
bodech) a následně schválen bez připomínek.

3. Zprávy z AČR , z a do VV , Svazů a ostatních komisí , výsledky na WEB AČR
Všem skupinám AČR budou dodány nové smlouvy dle NOZ o výpujče časoměrné techniky +
přílohy s výsledky inventur . Připomímky k textu smlouvy dodejte do 15.3. 2016
(!)předsedovi komise . Adam Eliáš informoval o jednáním s Policií a pořadateli podniků
mimo AČR (zejm. rally).
Info o jednání SR a některých ostatních Svazů a komisí .
Komise projednala a schválila návrh nominací HČ na podniky FAS 2016 . Předseda předá
do VV FAS .
EXPORT výsledků : Vystoupil p. Radko Ječmínek a Adam Eliáš : AČR má velký zájem o
fungování zasílání výsledků (přenos do 48 hodin po podniku) na web AČR – podrobně viz
ročenky obou federací . Pro naše skupiny je to povinnost z řádů. Radek Navrátil dořeší ZAO
(s M. Míkem ) a moto (s B. Vidlákem ).
Ostatní exporty se „usadili“ a fungují.
Disciplíny PD, Trial,Drag, osloví a prověří p. Radko Ječmínek, my oslovíme ještě event.
Driftting.

4. NSŘ FAS a FMS 2016 , disciplíny propozice
NSŘ FAS 2016 – obdrželi všichni členové + příslušné standardy (havarijní pojištění aut
činovníků zůstává, jinak pro časoměřiče NSŘ FAS beze změn). Sportovní ročenka FMS je
ve výrobě – bude zaslána členům a publikována od 7.3.2016 na webu AČR . Komise nemá
k dispozici kompletní aktuální kalendář motorek . GS FMS přislíbil zaslání .
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5. Zprávy z disciplín , stav měření před sezonou , školení
KART – Info přednesl p. Just - probráno s J. Mochanem (před schůzí) a A. Eliášem, aktuální
stav v měření MČR ( Jakoubi ) a PAČR ( Just). Dohoda mezi nimi o půjčování techniky .
Pořadatelé souhlas s náklady . Pan Just dořeší ostatní záležitosti (ustanovení klubu, nákup
příslušenství) . Dohoda a AČR o dokoupení příslušenství .
TZM, END, CC,SZM , - negativní zkušenost s rušením smyček na závodištích a také s se
stavem napájení transpondérů = nutná náprava . Transpondéry Chronoleg budou opraveny
(baterie) do počátku sezony 2016 p. Navrátilem – dodá posléze po opravě zprávu o stavu.
Školení – rally - březen proběhly zdárně- Vizovice + Dubno ( registrováno 98 časoměřičů13 adeptů nových, 7 ukončilo činnost) .
Školení off road Chronorace –únor- průběh ok – 8 členu
Školení Cobra – 16 členů , průběžně
Školení ZAV , květen 2016, ZAO – průběžně
Školení FMS letos není pořádáno

6. Pořízení investic pro časomíru pro 2016 s výhledem na 5 let
Pan Radko Ječmínek sdělil v úvodu schůzky informaci o stavu investic a možnostech
pořízení nové techniky. Eventuelní nákup časoměrné a identifikační techniky ( viz materiál
z 28.11.2015) má prioritu, čeká se na rozdělení hromádky od příslušného ministerstva. Dále
bylo sděleno info o listopadovém korektním jednání AČR s AMB .
P. Berger dodá předsedovi , bez prodlení, návrhy k doplnění poškozené techniky (zejm. FB
Heuer) .

7. Ostatní , diskuze, k řešení
a) R. Navrátil – je nutno včas (podzim) na AČR řešit koordinaci kalendářů FAS a FMS, resp.
eliminaci přehuštění podniků v některý víkend ( letos např 27.-29.5, 26-28.8.2016 ), a to
např. z hlediska např. použití a počtu transpondérů, které se v krizových termínech převáží
každý den jinam…Může dojít i k nedostatku lidských zdrojů. Samozřemě chápeme přání
pořadatelů mít svůj termín a respektujeme stanovení evropských datumů. K. Nauš přislíbil
zamyšlení nad tímto stavem.
c) Ostatní informace o jednotlivých disciplínách a měření
d) Členové skupin byli požádáni o zamyšlení nad výchovou svých členů směrem
k zastupitelnosti a zajištění kontinuity měření a vyhodnocení.
d) Volná individuální a vzájemná diskuze

Zápis bude zveřejněn na www.autoklub.cz. ,v informačním věstníku časoměřičů.
Další schůze komise se bude konat dle potřeby . Pozvánka a upřesnění Vám přijde včas.
zapsal: 10.3.216

Oto Berka, předseda Společné ČAS komise AČR
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