Zápis z konference VV SZAO konané dne 24. 10. 2013 v budově Autoklubu ČR

Přítomní: delegáti konference (seznam k doložení)
Zápis z jednání:

1. Přivítání p. Novákem
2. Návrh sčítací komise – p. Novák navrhl p. Kopeckého, protinávrh pana Vacíka – dva sčitatelé,
navržen p. Waszek Denis. Schváleni p. Kopecký a p. Waszek D.
3. Kontrola a podpisy delegátů – 25 přítomných
4. Souhlas s nominacemi – kontrola přítomných kandidátů, souhlasy s nominacemi, vyškrtnutí
nepřítomných
5. Návrh pana Vacíka – představení jednotlivých kandidátů – všichni představili svou základní
vizi a koncepci
6. Otázka střetu zájmů – diskuze kolem p. Křenka, vyjasňování pojmu střet zájmu – otázka
nevyřešena
7. Diskuze kolem reprezentačních peněz – otázka na jezdce Fulína – zda ETCC splňuje kritéria
MŠMT. Otázka, proč tato kritéria nesplňuje ZSE. Pan Novák odkázal na materiály AČR a
MŠMT na internetu – dotační řízení. Pan Kusý podal základní vysvětlení k rozdělování
reprezentačních peněz.
8. Hlasování o tajné volbě – 22 pro, 3 se zdrželi hlasování, 0 proti. Tajná volba kandidátů
odsouhlasena.
9. Námitka proti formě hlasování – p. Daňhel žádá, aby se volilo ze seznamu kandidátů, nikoli
zaškrtáváním dle disciplín. Pan Marek navrhuje po diskuzi tuto námitku uznat. Bude
provedeno hlasování bez zařazení do disciplín. Pan Herbeck navrhuje prioritní hlasy, tato
námitka nebyla reflektována.
10. Jednání o podobě závodů na okruhu 2014:
a) VV SZAO má mandát do konference FAS AČR, která ustanoví nový VV SZAO. Stávající VV
SZAO předkládá návrh kapitoly H a SP ZAO na rok 2014
b) Připomínky ke kapitole H (zde vypsány připomínky a námitky bez ohledu na jméno
navrhujícího):
- Otázka dohody s FIA ZSE – mandát pí. Bartošová k jednání se Zónou – překlad
předpisů kapitoly H a SP ZAO, přeposlání do Zóny, následně překlad připomínek a
přeposlání členům komise, hájení zájmů českého okruhového sportu
- Otázka zařazení vozidel do kategorie E1-CZ a E1
- Otázka GT4 – jsou to cupová auta? Pokud ano, vyvstává otázka homologačního listu –
musí být potvrzení ANS, že je to pravý předpis
- Požadavek na Zónu o vytvoření seznamu vozidel s homologacemi, výměna dat v ZSE,
vytvoření databáze vozidel
- Otázka spojení D4 a D5 – přeřazení GT zpět do D4? Odmítnutí hromadných startů D4
a D5, je nebezpečné jet dohromady?
- Návrh tříd dle poměru váha-výkon
- Netřídění do dalších tříd
- Otázka BOP GT autům

-

U nás vytvořeny podmínky pro start co největšího počtu aut, co však na dalších
okruzích
- E1 dle FIA, E1-CZ dle našeho předpisu, GT3 dle FIA apod.
- Rozeslat předpis E1-CZ všem – p. Marek
- Otázka krácení vytrvalostních závodů
- Otázka předpisu E1-CZ – znají ho ostatní země? Určitě ne
- Otázka váhových limitů – dle některých jsou příliš nízké
- Otázka sladění váhových limitů Rakouska a našich či našich a Zóny
- Naše předpisy je třeba doladit do 29. 11., Zóna bude později
- Bude velmi problematické v Zóně cokoli prosadit
- Otázka, zda se neotočit k předpisům Zóny pro rok 2010
- Ke kapitole H byla řada připomínek, každý by si přál něco jiného
c) Otázka SP:
- Změna penalizací za překročení doby jízdy
- Změna minimální doby jízdy jednoho jezdce u Epilogu
- Otázka snížení z 55% na 45% minimálního času, co musí jezdec ujet
- Otázka homologované pásky místo sítě, p. Brabec dodal, že bude buď síť, nebo páska
- K SP nebyly zásadní připomínky
d) Otázka Kalendáře:
- Z návrhu musí být jeden podnik vyškrtnut
- Otázka, proč se ZSE nejede při Truck Race – p. Marek vysvětlil – není dostatek místa
- Otázka dohody s Polskem a ostatními zeměmi ohledně časového zařazení
vytrvalostního závodu
- Otázka, zda není lepší neškrtat závod ani jeden
- Nedořešeno
11. Výsledky voleb – 25 platných hlasovacích lístků. Za členy VV SZAO vybráni: Bartoš, Bartošová,
Brabec, Marek, Horn, Patera, Šenkýř, Křenek. Pan Novák navrhl na jmenování předsedy paní
Bartošovou – schváleno. Toto složení výboru bude předloženo ke schválení dle volebního
řádu.

Zapsala: V. Bartošová

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
1.

Bartoš Miroslav

24

1.

Bartošová Veronika

24

3.

Brabec Čeněk

15

3.

Horn Ivo

15

3.

Marek Michal

15

3.

Patera Jiří

15

7.

Šenkýř Robert

14

8.

Křenek Josef

13

9.

Daňhel Zdeněk

11

10.

Kusý Tomáš

10

10.

Mandelík Petr

10

12.

Buchta Zbyněk

9

12.

Levíček Petr

9

14.

Zahradníček Milan

8

15.

Kusín Marcel

3

15.

Kusý Karel

3

17.

Chabr Tomáš

1

17.

Skalický Daniel

1

