
ZÁPIS Z PORADY POŘADATELŮ PŘÍRODNÍCH OKRUHŮ 
 

Datum: 17.10.2015 
Místo konání: Autokemp U Věže, Maixnerova 1613, Hořice 508 01 
 
Přítomni: Martin Sodomek, Karel Křovina, Tomáš Jenčovský, Dan Sodomek, Jiří Svoboda, Petra 

Kulhánková (AMK Hořice), Libor Kamenický, Jiří Kolář (SMS Hořice), Oldřich Prokop, Miloš 
Blažek (Old Racing Club Dvůr Králové), Dalibor Vik, Zuzana Víchová (Automoto klub Český Ráj 
Jičín v AČR), Jan Adámek, Richard Bílý (RABA Motosport o.s. Radvanice), Libor Karásek, Karel 
Kalina (Motosport klub v AČR Staré Město), František Buchal, zástupci z AMK Nepomuk 
v AČR, zástupci z Kolštejnský Moto klub Branná v AČR, zástupci z Jonsdorfu 

 
Hosté:  JUDr. Jan Štovíček, Ph.D. - 1.viceprezident AČR 
              Karel Březina 
 
Pan Sodomek přivítal všechny účastníky porady přírodních okruhů a nastínil, jaký bude program. 
 
Bod č.1 – Postupné zhodnocení závodů v roce 2015: 

 XIII. Slovácký okruh - Staré Město (2.-3.5.) 
 53. Ročník 300 zatáček Gustava Havla - Hořice (16.-17.5.) 
 Cena Města Jičína (30.-31.5.) 
 Soutěž pro historická vozidla – ukázka „50“ - Dvůr Králové (20.-21.6.) 
 Okruh St.Maliny – Písek (27.-28.6.) – závody se nakonec nekonaly 
 Okruh Františka Bartoše – Radvanice (11.-12.7.) 
 XXXIV.Nepomucký trojúhelník – Nepomuk (1.-2.8.) 
 24. ročník Česká Tourist Trophy-IRRC – Hořice (22.-23.8.) 
 XVIII. Kolštejnský okruh o Cenu Václava Paruse (12.-13.9.) 
 Int. Frohburg ADAC Dreieckrennen – Frohburg (26.-27.9.) 

(kategorie volná do 600 a volná nad 600 - body za umístění se započítávaly do Poháru SZM 
na Přírodních okruzích – návrh pro sezonu 2016 je tyto třídy nevypisovat, neboť účast 
českých jezdců je velmi nízká) 

 
Bod č. 2 – Otázka bezpečnosti pro rok 2016: 

 pro rok 2016 byla z AČR uvolněna částka 50 000,-Kč na bezpečnostní prvky, za kterou se 
nakoupily nové záchranné sítě a bezpečnostní vaky na retardéry       

 Safety car: počet odjetých kol za safety carem bude od roku 2016 na zvážení jury, neboť by 
počet kol měl vycházet ze specifičnosti jednotlivých tratí 

 Medical car: i pro rok 2016 povinný, doporučení pro pořadatele: vozit v medical caru box, 
ve kterém bude následující vybavení: chirurg.jednorázové rukavice, igelit.pytle, nádoba na 
odpad, plachty či prostěradla… 

 Na všech přírodních okruzích budou bezpečné zóny pro traťové komisaře / činovníky tam, 
kde to je potřeba. Záleží na zvážení každého pořadatele, kontrolu provede následně jury při 
obchůzce trati před závodním víkendem. Bezpečnost jezdců a diváků je samozřejmostí.  

 Navrhovaná výška retardérů je 70cm, aby byly použitelné jak pro sólo motocykly, tak pro 
side. Retardéry budou v jednotném obalu viz. nákup bezpeč.vaků pro retardéry. Aby 
retardér splňoval svůj účel, měl by být víc uzavřený, aby jezdci projížděli max. na rychlostní 
stupeň 2. 

 Upravit v řádech bezpečnostní vzdálenost pro diváky 70m od okruhu – není možné 
dodržovat na všech okruzích, opět se jedná o specifičnost jednotlivého okruhu. 

 Doplnit a upravit bezpečnostní manuál pro přírodní okruhy 
 Byla zvolena 5-členná komise, která dořeší detaily týkající se bezpečnosti na jednotlivých 

okruzích: Jiří Svoboda, Karel Křovina, Oldřich Prokop, Tomáš Jenčovský, Marek Červený. 



Předběžné termíny závodů pro rok 2016: 
 Slovácký okruh - Staré Město (7.-8.5.) 
 300 zatáček Gustava Havla - Hořice (21.-22.5.) 
 Cena Města Jičína (11.-12.6.) 
 Okruh Františka Štastného - Dvůr Králové (18.-19.6.) 
 Okruh St.Maliny – Písek 
 Okruh Františka Bartoše – Radvanice (9.-10.7.) 
 Nepomucký trojúhelník – Nepomuk (30.-31.7.) 
 Česká Tourist Trophy-IRRC – Hořice (6.-7.8.) – termín není potvrzen! 
 Kolštejnský okruh o Cenu Václava Paruse - Branná (10.-11.9.) 
 Volárna 

 
Licence a pojištění: 

- viz. návrh od Libora Kamenického 
- Technický komisař Oldřich Prokop přednesl požadavek techniků na jednotné označení 

kategorie 250CRR v ročence a toto označení bude vypsáno v kalendáři a uváděno i na 
přihláškách. 

- Do 15.12. je možno vznášet připomínky k úpravě řádů a ročenky. 
- Byl projednán problém limitů u Mistrovství ČR tříd Klasik. Oldřich Prokop navrhuje, aby se 

tyto třídy vrátily k Přeboru, kde tento problém odpadá. Touto otázkou by se měl zabývat  VV 
SZM. 

- Libor Kamenický vznesl požadavek na techniky ohledně značení motocyklů startovními čísly – 

startovní čísla by měla být zřetelně viditelná a čitelná na boku motocyklu. 

- Zakomponovat do řádů kontrolu přítomnosti alkoholu a omamných látek u jezdců – kontrola 

bude prováděna na každém podniku. 

- Karel Březina žádá odtajnění časů v kategorii JPHZM – změna v řádech. 

 

Předseda Automoto klubu Český Ráj v AČR Jičín Dalibor Vik pozval všechny přítomné na slavnostní 

vyhlašování výsledků Mistrovství a Přeboru ČR SZM pro rok 2015, které se bude konat 31.10.2015 od 

17:00 v Kulturním Domě v Jičíně. 

V Hořicích dne 31.10.2015  zapsala: Petra Kulhánková 

 
 
 

 


