
Konference Svazu závodů do vrchu 2012 

Ústí nad Orlicí, 18.9.2012 

Účastníci: Stanislav Minářík, Jiří Koubek, Josef Nálevka, Blanka Hlavatá, Ivan Rybníček, 

Roman Tichý, Vlastimil Malík, Josef Michl, Milan Svoboda, Martin Jerman, Lukáš Vojáček, 

Stanislav Kafka, Josef Stránský, Jindřich Indra, Václav Janík 

1) Přivítání, seznámení s cílem konference 

Stanislav Minářík a Jiří Koubek přivítali přítomné a informovali je o cíli konference svazu a programu 

jednání. 

2) Informování o plánech do budoucnosti a přípravě NSŘ 2013 

Jiří Koubek informoval přítomné o průběhu sezony 2012, jednotlivých jednáních svazu ZAV a 

řešených tématech. Dále informoval o připravovaných změnách NSŘ pro rok 2013, vysvětlil a 

zdůvodnil jednotlivé připravované změny a předložil přítomným předběžný návrh NSŘ 2013 

k prostudování s tím, že v závěru konference proběhne diskuze k těmto změnám. 

Jiří Koubek dále informoval o plánovaných závodech kalendáře ZAV 2013, zdůraznil prohloubení 

spolupráce se svazem historických automobilů a spolupráci s pořadateli dalších šampionátů na 

společných podnicích (LMBC, SAMŠ, ÖAMTC). Se Svazem historických automobilů byla dohodnuta 

užší spolupráce při tvorbě NSŘ i kalendářů a vzájemná účast zástupců svazů na jednáních. Přítomní 

byli seznámeni také s plánem podpory mládeže – Junior Cup 2013. 

3) Volba složení svazu pro období 2013-2014 

Jiří Koubek seznámil přítomné s návrhy nominací do Svazu ZAV – Milan Svoboda za jezdce a soutěžící 

a do Svazu historických automobilů – Josef Michl. Doporučil navržení jedné osoby za pořadatele jako 

člena svazu. Poté přítomní vyplnili hlasovací lístky. Výsledkem hlasování je návrh složení Svazu ZAV 

v následující verzi: 

Jiří Koubek 

Miroslav Nezval 

Josef Nálevka 

Blanka Hlavatá 

Roman Krejčí 

Milan Svoboda (za soutěžící a jezdce) 

Jiří Janák (za pořadatele) 

Poté přednesl Jiří Koubek návrh Svazu ZAV na nominaci Stanislava Mináříka do komisí FIA. 

Hlasováním byl tento návrh odsouhlasen. 

 

 

 



4) Diskuze 

Proběhla diskuze nad prezentovanými návrhy, diskutovány připomínky a návrhy přítomných. 

Z diskuse vzešly tyto zásadní body k NSŘ: 

- MMČR hodnotit v kategorii I a kategorii II + skupiny 

- Započítávat závody ve schématu polovina + 1 

- Navrhnout změnu bodu 3.1. kapitoly D NSŘ – snížit počet potřebných jezdců pro vyhlášení Mistra 

ČR a vítěze skupiny/třídy 


