Zápis č. 1/2014
ze zasedání Výkonného výboru FMS AČR dne 6. srpna 2014
Praha
Přítomni
Omluveni:

K. Nauš, J. Pošík, P. Karkoš, M. Smrž, P. Jalovecký, M. Syrůček,
V. Klatovský, J. Strach, M. Švejdová, J. Vaňková, M. Nepomucká
M. Sodomek, M. Mík, A. Blažek, P. Moravec, V. Procházková, K. Bušta

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu č. 2 ze zasedání 11. 12. 2013
Schválení „Per rollam“ emailové konference FMS
Informace předsedů VV a komisí
Metodické informace k dotacím 2015
Konference svazů FMS – pravidla voleb, termíny
Návrh na úpravu cen licenčního řízení
Termíny pro předání podkladů na úpravu řádů
Různé
Závěr

GS Karel Nauš omluvil Viceprezident AČR pro motocyklový sport pana Martina
Sodomka z neúčasti na VV FMS z důvodu přípravy TT Hořice.
GS zahájil a vedl 1. zasedání VV FMS.
1. Kontrola zápisu č. 2 ze zasedání 11. 12. 2013
Zápis schválen bez připomínek.
2. Schválení „Per rollam“ emailové konference FMS
Na základě opětovných dotazů ohledně náhrad licencovaným CMO na podnicích MS
sekretariát podal předsedům svazů vysvětlení a znovu otázku náhrad projednal
elektronickou konferencí. Předsedové svazů hlasováním částku 500Kč/ hod. zamítli
a přiklonili se k zachování původního stavu, tj. řešit náhradu CMO smlouvou,
případně zůstat ve stejných cenových relacích jako SK/TK a ředitel při podnicích
mistrovství světa.
Emailová konference schválena bez připomínek.
3. Informace předsedů VV a komisí
Trial – sezóna probíhá úspěšně, v současné době se nachází v 1/2.
Probíhá příprava na Trial národů, který bude letos v Andoře. Připravují se změny na
sezónu 2015.
TZM – zástupce motokrosu pan Strach podrobně zhodnotil probíhající sezónu.
Pořadatelská úroveň MS velmi vysoká.
Enduro – odjetá polovina podniků MM ČR v endurosprintu a soutěžích. Proběhly již
3 závody ME, poslední se pojede v ČR. Čtyři jezdci jsou v současné době na
medailových pozicích. Reprezentanti Svazu endura se připravují v SCM Jinín a
s jeho prací je VV Svazu endura spokojen. Předseda Jiří Pošík pochválil sekretariát
FMS AČR za spolupráci a podporu endurového sportu.

Mototuristika - sezóna probíhá úspěšně bez vážných problémů.
SZM – plánované podniky v letošní sezóně probíhají úspěšně, velmi dobré výsledky
v dragsterech – Otto Knebl zatím 3. místo v ME. V říjnu setkání organizátorů závodů
na přírodních okruzích – zařazení nováčků ve třídě 600 a 1000 s ohledem na
bezpečnost. Pro mini-bike je potřebné vytvořit projekt Akademie a zajistit více, méně
náročných podniků.
PD – GS omluvil předsedu PD z neúčasti na VV FMS z důvodu přípravy závodu PD
v Pardubicích.
LK – předseda lékařské komise zhodnotil stávající sezónu kladně, žádné závažné
problémy se nevyskytly. LK určí horní výši věkových limitů jezdců včetně
psychologických vyšetření. Předsedové VV oznámí požadavky z hlediska své
disciplíny.
EK – ekologická komise včetně předsedy V. Klatovského přislíbila pomoc
pořadatelům při dodržování podmíněných zákonných lhůt pro podniky v chráněných
oblastech.
Časoměřičská komise – bude řešit, na základě předaných podkladů, stížnosti
pořadatelů na činovníka R. Navrátila.
4. Metodické informace k dotacím 2015
GS informoval VV FMS o podmínkách pro podávání žádostí o dotace pro rok 2015.
5. Konference svazů FMS – pravidla voleb, termíny
Návrh a projednání volebních klíčů – termín do 12. 9. 2014.
Konference budou probíhat od 18. 9. 2014 do konce října 2014.
6. Návrh na úpravu cen licenčního řízení
Sekretariát FMS AČR předložil předběžný návrh na úpravu cen licenčního řízení
k projednání na VV jednotlivých disciplín do příštího zasedání VV FMS.
7. Termíny pro předání podkladů na úpravu řádů
Termín pro předání podkladů na úpravu řádů je do 20. 10. 2014. Pan Strach vznesl
dotaz, proč se nepostaršují jezdci? Předseda lékařské komise mu zdůvodnil toto
rozhodnutí.
8. Různé
Předseda SZM předá do 20. 8. 2014 kompletní zprávu ke všem rizikovým událostem
na přírodních okruzích.
Využití financí z ČOV k žádostem pro podporu mládeže.
VV jednotlivých disciplín a pořadatelé společně projednají do 5. 9. 2014 požadavky
na MS a ME v sezóně 2015.
Příští zasedání VV FMS se uskuteční 22. 10. 2014.
9. Závěr
GS informoval VV FMS o Vyhlášení mistrů FMS AČR v termínu 7. 11. 2014 v budově
AČR. GS ukončil zasedání a poděkoval všem za účast.
Zapsala: M. Nepomucká

