
Zápis č. 1/2009 
ze zasedání Výkonného výboru FMS AČR dne 10. června 2009 

Praha 
 

 
Přítomni:       R. Ječmínek, M. Čada, K. Nauš, A. Holan J. Charvát, P. Jiran,  
                      P. Moravec, J. Pošík, M. Syrůček, V. Procházková, M. Verner, G. Ittner,  

M. Švejdová, J. Vaňková, M. Nepomucká 
Omluveni: P. Jalovecký, M. Mík, V. Količ, A. Blažek, V. Klatovský 
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu č. 3 ze zasedání 2. 12. 2008 
2. Delegace činovníků 
3. Informace k reprezentaci 
4. Zprávy sekretariátu  
5. Zprávy předsedů VV a komisí 
6. Termíny: VSŘ, Ročenka 2010, Zasedání VV FMS 
7. Různé 
 
1. Kontrola zápisu č. 3 ze zasedání 2. 12. 2008 
Zápis schválen bez připomínek. 
 
2. Delegace činovníků 
Předložené delegace byly schváleny s tím, že VV FMS bere na vědomí, že 
v průběhu sezóny může docházet ke změnám, a toto již podléhá pouze sekretariátu 
FMS AČR. 
Investice do časoměřičského zařízení se nebudou zvyšovat – dokoupí se pouze 
poškozené nebo ztracené transpondéry. 
 
3. Informace k reprezentaci 
Předsedové jednotlivých VV rozdělí 2/3 reprezentačních prostředků do 30.06. a zbylé 
reprezentační prostředky do 30.08. tohoto roku. Finanční částky budou převáděny 
jezdcům v návaznosti na přidělování prostředků ze strany MŠMT. 
Výsledky jednotlivých disciplín jsou stabilní, dobré, kolem 70-80%, zlepšení bychom 
uvítali pouze u Endura a Trialu  
 
4. Zprávy sekretariátu 
Řády disciplín byly odsouhlasené a schválené. 
Technická komise průběžně aktualizuje technické předpisy na základě změn řádů 
FIM a UEM. 
Lékařská komise zvolila na svém zasedání nového člena Dr. Tomáše Brože. 
Časoměřičská komise zvolila místo pana Nývlta nového člena Radomíra Navrátila. 
Proběhly dvě disciplinární komise – jedna kompletní (jezdec jel bez licence, Brno ) 
s podmíněným trestem do konce sezóny(13.09.) a jedna částečná – motoskijöring-
špatný výklad článku, bylo zamítnuto. 
 
Střediska motocyklového sportu byla v roce 2009 přeregistrována tak, aby 
vyhovovala stanovám AČR.  
VV Enduro zvolil pana Jiřího Pošíka předsedou a navrhl, aby pan R.Kotlaba doplnil 



jako 5.člen VV Enduro –  návrh byl přijat bez připomínek. VV FMS předloží tyto 
návrhy k následnému schválení Prezídiu AČR. 
 
GS podal informace o termínech kongresu UEM v Istanbulu a FIM Conference 
meeting v Ženevě. Deadline pro přihlášky ME 2010 je 12.06.2009. 
 
5. Zprávy předsedů VV a komisí 
TZM – sezóna probíhá dle kalendáře. Domácí sezóna probíhá bez vážnějších 
sportovních problémů. Připravuje se MS Loket 9.8.2009, MS ve freestylu je 
přesunuto z Liberce do Ostravy. 
 
Trial – sezóna probíhá dle kalendáře, v současné době se nachází v 1/3.  
Příprava ME Tanvald probíhá bez problémů. 
Trial národů – na dotaz FIM navrhneme, aby se jezdilo pouze v Evropě. 
 
PD – sezóna probíhá dle kalendáře, závody jsou úspěšné a jsou hodnoceny kladně.  
Zbývá  odjet MS Mariánské Lázně dne 20.6.2009.  
Školení činovníků FIM PD proběhlo úspěšně. 
VV PD se soustředí na výchovu mládeže a její lékařské sledování v rámci spolupráce 
Dr.Brože a SCM Slaný. 
Nové nařízené vzduchové bariéry jsou pro pořadatele problém - finanční důvody. 
 
SZM – sezóna zahájena dle kalendáře, počty jezdců jsou stejné jako loni.  
V závodech AA máme velmi dobré výsledky. 
Hořice – veteráni, pro neukázněnost jezdců a následné nehody navrhuje prezident AČR 
VV SZM z bezpečnostních důvodů zpřísnit pravidla. 
 
Enduro – sezóna probíhá dle kalendáře.  Proběhly již 4 cross country závody. 
Předseda VV TZM žádá určit kontaktní osobu pro jednání o účasti na 6tidenní. 
Prezident navrhuje jednání mimo VV FMS ve složení pánů Michálek-Pošík-Charvát  
a GS FMS ke stanovení pravomoci. 
 
LK – bez problémů 
 
6. Termíny: VSŘ, Ročenka 2010, Zasedání VV FMS 
Připomínky: VSŘ + LŘ, DŘ a ŘŽP     – termín do 31.10. 2009 

 
Soutěžní systém disciplín     – termín do 15.11. 2009  
– bude schváleno na VV FMS AČR ( 2. zasedání ) – 24.11.2009 

 
  Schválení Ročenky a Kalendářů – termín do 15.12.2009 
  - bude schváleno na VV FMS AČR ( 3. zasedání ) – 15.12.2009 
  - výjimkou je pouze Motokros – termín do 24.12.2009 
 
Vyhlášení Mistrů FMS AČR se uskuteční v pátek 4.12.2009 v TOP Hotelu Praha 
 
7. Různé 
Celosvětově se prioritou číslo jedna stávají ženské disciplíny – FIM a UEM podporují 
tyto závody svojí dotační politikou.  
 
 
Zapsala: M. Nepomucká 


