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Specifické podmínky pro Středisko Junior Buggy   

1. Středisko má právo odmítnout vydat, či prodloužit sportovní licenci jezdce pro 
danou kategorii, i pokud uchazeč splňuje základní požadavky uvedené v NSŘ za 
těchto podmínek: 

1.1. Jedná-li se o žadatele (jezdce) začátečníka bez jakýchkoliv zkušeností, (který se 
nikdy dříve osobně nezúčastnil žádných závodů v motoristickém sportu, tj. v nižších 
autokrosových třídách - např. v D3 RB, či obdobných soutěžích - např. okruhových 
závodů) a neprokázal-li věrohodným způsobem tj. praktickou zkouškou před 
pověřenými osobami (stanoví vždy individuálně v případě potřeby vedení střediska), 
že je schopen řídit autokrosový speciál a reagovat na situace vznikající v průběhu 
jízdy na uzavřeném závodním okruhu. 

1.2. Nezúčastnil-li se každoročního, povinného, školení, pořádaného střediskem, či 
neprokázal-li své znalosti z pravidel daných NSŘ (tj. znalostí především týkajících se 
signalizace v průběhu samotného závodu, či podmínek, kdy a jak se míjí nebo 
opouští havarované vozidlo) pro daný rok jiným způsobem. Např. dodatečným 
individuálním přezkoušením u některého z určených sportovních komisařů a 
zvládnutím odpovídajícího zkušebního testu. 

1.3. Jsou-li pochybnosti o jeho zdravotním stavu, či úrovni psychicko-mentálního 
rozvoje, tak může středisko vyžadovat, po žadateli o licenci jezdce, další vyšetření 
jeho způsobilosti pro tuto sportovní disciplínu, některým ze specializovaných 
(zdravotní komisí FAS AČR za tímto účelem jmenovaných), sportovních, či 
odborných lékařů. 

1.4. Je li u žadatele podezření, že užíval (či užívá) v nedávném období (tj. za 
posledních minimálně 6 měsíců) nedovolené podpůrné prostředky, či dokonce drogy. 
V takovém případě má středisko právo vyžadovat po žadateli o licenci jezdce (na 
jeho vlastní náklady) předložení dokladu (od specializovaného antidopingového 
pracoviště stanoveného FAS AČR), že ve sledovaném období neužíval takovéto 
látky. 

1.5. Neuhradí-li stanovené poplatky pro daný rok.   

2. V případě že v průběhu autokrosové sezóny nastanou okolnosti naplňující 
podezření ze skutkové podstaty definované v bodech 1.3. a 1.4. má středisko právo 
na základě rozhodnutí vlastního VV, či jiného nadřízeného orgánu (OFF ROAD 
komise, FAS AČR, apod.) požadovat po takovémto jezdci, aby se podrobil 
bezprostředně (ve stanovené lhůtě, ale ne delší 10 dnů) a dobrovolně, na své 
náklady, vyžadovaným odborným vyšetřením. Pokud se jezdec těmto vyšetřením 
odmítne podrobit a v určené době nedoloží tak svoji způsobilost, může mu středisko 
pozastavit, či odebrat jeho licenci. 
 
 
 
  

Stanislav Zeman, v. r. 
předseda střediska JUNIOR BUGGY 
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Specifické podmínky pro Středisko Racer Buggy   

1. Středisko má právo odmítnout vydat, či prodloužit sportovní licenci jezdce pro 
danou kategorii, i pokud uchazeč splňuje základní požadavky uvedené v NSŘ za 
těchto podmínek: 

1.1. Jedná-li se o žadatele (který neprokázal věrohodným způsobem tj. praktickou 
zkouškou před pověřenými osobami (stanoví vždy individuálně v případě potřeby 
vedení střediska), že je schopen řídit autokrosový speciál a reagovat na situace 
vznikající v průběhu jízdy na uzavřeném závodním okruhu. 

1.2. Nezúčastnil-li se každoročního povinného, či náhradního školení, pořádaného 
střediskem či neprokázal-li opakovaně své znalosti z pravidel daných NSŘ a MSŘ. 

1.3. Jsou-li pochybnosti o jeho zdravotním stavu, či úrovni psychicko-mentálního 
rozvoje, tak může středisko vyžadovat, po žadateli o licenci jezdce, další vyšetření 
jeho způsobilosti pro tuto sportovní disciplínu, některým ze specializovaných 
(zdravotní komisí FAS AČR za tímto účelem jmenovaných), sportovních či odborných 
lékařů. 

1.4. Je li u žadatele podezření že užíval (či užívá) v nedávném období (tj. za 
posledních minimálně 6 měsíců) nedovolené podpůrné prostředky, či dokonce drogy. 
V takovém případě má středisko právo vyžadovat po žadateli o licenci jezdce (na 
jeho vlastní náklady) předložení dokladu (od specializovaného antidopingového 
pracoviště stanoveného FAS AČR), že ve sledovaném období neužíval takovéto 
látky. 

2.1. Středisko navrhuje případné změny a doplňky Národních sportovních řádů a 
Standardních propozic pro příští období a využívající přitom konzultací se 
zainteresovanými subjekty (soutěžícími, pořadateli, činovníky) a předkládají je 
sportovnímu svazu off-road a FAS AČR. 

2.2. Středisko vede průběžné pořadí v jednotlivých obsahových třídách Poháru 
sponzorů a tyto zveřejňuje ve svém Autocrossovém zpravodaji a konečné výsledky 
se odsouhlasí na Svazu autocrossu. 

2.3. V souladu s článkem 2.5 Pravidla středisek automobilového sportu FAS AČR 
uvedených ve NSŘ předkládají jednotlivý pořadatelé návrh textu Zvláštních 
ustanovení volných podniků středisku Racer Buggy. 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Havránek v. r.  
vedoucí střediska Racer Buggy 

 


