
Zápis č. 2/2009 
ze zasedání Výkonného výboru FMS AČR dne 24. listopadu 2009 

Praha 
 

 
Přítomni:       R. Ječmínek, M. Čada, K. Nauš, J. Charvát, P. Jiran, P. Moravec,  

M. Mík, M. Syrůček, G. Ittner, M. Verner, V. Količ, M. Švejdová,  
J. Vaňková, M. Nepomucká 

Omluveni: A. Holan, V. Procházková, A. Blažek, V. Klatovský, P. Jalovecký 

 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu č. 1 ze zasedání 10. 6. 2009 
2. Informace předsedů VV a komisí FMS 
3. Reprezentační prostředky 2009 
4. Poplatky 2010 
5. Termíny pro předání podkladů do Ročenky 2010 

(řády, kalendáře, složení VV a komisí) 
6. Různé 
7. Závěr 
 
1. Kontrola zápisu č. 1 ze zasedání 10. 6. 2009 
Zápis schválen bez připomínek. 
 
2. Informace předsedů VV a komisí FMS 
Enduro – předseda svazu Enduro informoval o podnicích cross country a Enduro 
Sprint a také o problémech s ekologií. Autoklub ČR přislíbil pomoc při jednáních 
s příslušnými orgány. 
SZM – sezóna byla úspěšná, včetně ME ve Španělsku. Řády UEM budou převzaty 
na úroveň AA. 
PD – předseda svazu PD zhodnotil letošní sezónu jako úspěšnou, především junioři 
dosáhli výborných výsledků. Okruhy jsou schopny dostát bezpečnostním 
požadavkům FIM Sezóna 2010 je připravená, požadavkům na počty jezdců MS a ME 
bylo vyhověno.     
Trial – sezóna se odjela dle kalendáře. Účast v seriálech MS a ME horší než loni. 
Sezóna 2010 je připravena. Nové složení VV Trialu pro příští rok : – P. Jiran, J. 
Kohout, P. Matějíček, P. Mašek, D. Šulc. 
TZM – systém MS a ME zachován, podniky MS byly přiděleny do Lokte a Holic. 
Domácí příprava sezóny probíhá standardně. 
ČK – sezóna byla transpondéry pokryta cestou spolupráce a vzájemnými půjčkami. 
Ze strany pořadatelů i časoměřičů je o tento způsob měření zájem. GS: nákup 
nových transpondérů byl zahrnut do požadavků investic 2010. 
LK – všechny podniky MS byly obsazeny licencovanými lékaři. Lékařská služba byla 
zabezpečena v souladu s LŘ. Při žádném z letošních úrazů nebylo zaznamenáno 
lékařské pochybení. 
TK – na podniky MS a ME nově delegovali mladé TK a setkalo se to s úspěchem. TK 
na podnicích dbají na kontrolu bezpečnostních prvků nicméně některým nehodám se 
nedalo zabránit.  
 
 VV FMS AČR bere na vědomí zprávu předsedů VV a komisí FMS 
 



3. Reprezentační prostředky 
Rozdělení reprezentačních prostředků je průběžně zveřejňováno na webu AČR 
a bylo přijato bez připomínek. 
 
4. Poplatky 2010 
VV FMS vzal na vědomí změnu zápisu do kalendáře MEZ ledová plochá dráha 
s poplatkem 8.000,- Kč za seriál a účast pořadatelů extraligy s jednorázovým 
poplatkem 16.000,- Kč.  
Ostatní zůstává beze změn. 
 
 
5. Termíny pro předání podkladů do Ročenky 2010 
VV FMS odsouhlasil termín 10.12.2009 pro předání podkladů do Ročenky 2010 
pro řády, kalendáře, složení VV a komisí. 
 
6. Různé 
Generální sekretář FMS informoval o  
- problematice s vydáváním jednorázových licencí. Odloženo na příští jednání 
15.12.2009 
 
- novém formuláři žádosti o licenci jezdce na rok 2010, kde byla zdůrazněna 
zodpovědnost jezdce za uzavření pojistných smluv dle řádů FIM, UEM a FMS AČR. 
Toto upozornění bylo zveřejněno také na webové stránky Autoklubu ČR.  
 
- žádosti na IFMXF, aby z důvodu platební neschopnosti nebyli do kalendáře 
Freestyle MS 2010 zařazeni čeští pořadatelé. 
 
VV FMS na základě informace předsedy VV SE zhodnotil předložené dokumenty 
z podniku M ČR v Kopidle a bere na vědomí rozhodnutí VV svazu endura.  
 
 
7. Závěr 
Na závěr jednání GS Karel Nauš pozval členy VV FMS na Vyhlášení mistrů, které se 
uskuteční dne 4.12.2009 v TOP hotelu Praha. 
 
Další zasedání VV FMS se uskuteční  dne 15.12.2009 v Autoklubu ČR. 
 
 
 
 
Zapsala: M. Švejdová, M. Nepomucká 
 
 


