
Zápis č. 1/2010 
ze zasedání Výkonného výboru FMS AČR dne 6. října 2010 

Praha 
 

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

P. Jalovecký,  V. Količ, A. Blažek, V. Klatovský 
M. Švejdová, J. Vaňková, M. Nepomucká 

Omluveni: A. Holan, M. Mík, G. Ittner 
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu č. 3 ze zasedání 15. 12. 2009 a schválení e-mailové     
    konference 
2. Reprezentační prostředky 2010 
3. Informace předsedů VV a komise 
4. Termíny pro předání podkladů do Ročenky 2011 ( řády, kalendáře, složení VV   
    a komise ) 
5. Zprávy z kongresu UEM a příprava na FIM kongres Macao 
6. Informace o dopingu 2010 a následující sezóny 
7. Zprávy sekretariátu 
8. Různé 
9. Závěr 
 
1. Kontrola zápisu č. 3 ze zasedání 15. 12. 2009 a schválení e-mailové    
    konference 
Zápis a e-mailová konference byly schváleny bez připomínek. 
 
2. Reprezentační prostředky 2010 
Reprezentační prostředky beze zbytku rozdělily VV SZM, trialu a ploché dráhy. 
V disciplínách enduro a motokros je nezbytné dorozdělit zbývající finanční prostředky 
nejpozději do 15.10.2010. 
 
3. Informace předsedů VV a komisí 
TZM – sezóna probíhá dle kalendáře.  
Výsledky seriálu PROFI AUTO IVECO CUP byly vyhlášeny 25.9.2010.  
Tento víkend končí dva seriály - Memoriál M.Špačka a MEZ MČR side  a čtyřkolek  – 
výsledky budou následně vyhlášeny. 
 
SMT – vyhlášení výsledků sezóny 2010 bude 6.11.2010. Předseda svazu informoval 
o přidělení FIM Merita na sezónu 2011. 
 
Trial – sezóna proběhla bez problémů, vyhlášení výsledků bylo v Tanvaldu 
18.9.2010 při MČR družstev. 
 
PD – poslední podnik bude 14.10.2010 na Markétě, seriál MEZ MČR družstev 
extraligy není uzavřen kvůli podanému protestu ze strany AK Markéta při PSK Olymp 
Praha.    
VV SPD upraví sportovní řády N O72 tak, aby k podobným situacím v budoucnu 
nedocházelo a předloží je ke schválení na příštím zasedání VV FMS. 



 
Enduro – sezóna úspěšně odjeta, termín vyhlášení výsledků – 27.11.2010 Uhlířské    
Janovice. 
Česká reprezentace se letos nezúčastní z ekonomických důvodů ISDE 2010 – 
připravuje se na příští sezónu, kdy bude tento podnik na evropském kontinentu. CC 
ukončí sezónu v listopadu. Všechny uskutečněné Inspekce životního prostředí 
proběhly s uspokojivým výsledkem. 
Předseda svazu enduro hodnotí sezónu kladně. 
 
Komise: 
Disciplinární komise 
V letošním roce řešila pouze jeden protest a to pozitivní kontrolu na doping Vojtěcha 
Volfa – zákaz činnosti do konce letošního roku. 
 
Protest AK Markéta byl předán předsedovi DK – výsledek ještě není znám. 
 
Ekologická komise 
V letošním roce nebyly žádné závažné problémy v zajištění životního prostředí. 
Předseda ekologické komise informoval členy VV FMS o úmrtí ČŽP Petra Doležala. 
 
Lékařské komise 
Byla podána informace o průběhu sezóny. 
K dnešnímu dni jsou provedeny dvě lékařské inspekce, FIM v Lokti a UEM v Holicích 
– výsledky ještě nejsou známy. 
LK požádala předsedy jednotlivých VV, aby předali požadavky na změnu věkových 
limitů do 3.12.2010, žádné výjimky nebudou v následujících sezónách udělovány. 
 
Technická komise 
– na MS a ME pořadatelé neměli žádné připomínky k práci techniků, úroveň MČR a 
Přeborů byla dobrá. 
GS poděkoval komisi za snahu zapojovat mladší techniky. Doporučil, aby TK měli na 
podnicích k dispozici kvalitní měřící techniku, protože v některých případech nelze 
použít standardní vybavení. 
Dále GS vyzval předsedu TK, aby do týdne předložil požadavek na materiální 
vybavení TK. 
 
4. Termíny pro předání podkladů do Ročenky 2011 ( řády, kalendáře, složení VV 
a komise ) 
Termíny: 
Vyhlášení Mistrů FMS AČR     3.12.2010 v TOP Hotelu Praha 
Návrhy změn VSŘ, LŘ, DŘ, EŘ a složení VV 3.12.2010 
Návrhy změn věkových limitů 
ředitelů,  SK a rozhodčích  disciplin  3.12.2010 
 
 
Kalendáře                       14.12.2010 
                                                                         ( úpravy možné do 31.12.2010 ) 
Příští jednání VV FMS AČR           14.12.2010 
 
 
 
 



 
5. Zprávy z kongresu UEM a příprava na FIM kongres Macao 
GS informoval VV FMS o volbě prezidenta UEM a o následném výběru kandidáta pro 
volbu prezidenta FIM při kongresu v Macau. 
GS informoval o složení delegace AČR na kongres FIM a o zastoupení v jednotlivých 
komisí. 
 
6. Informace o dopingu 2010 a následující sezóny 
Předsedové výborů byli informováni o způsobu podávání terapeutických výjimek. 
 
Dopingové kontroly na podnicích všech úrovní probíhají. V této sezóně jeden 
pozitivní nález při MEZ MČR TZM  jezdec V. Volf. 
 
7. Zprávy sekretariátu 
GS podal informace o trestních oznámeních na činovníky podniků: 
-  MEZ MČR TZM v Lokti, při kterém byl smrtelně zraněn M.Špaček  
-  závodu SMS motokrosu Praha v Horšovském Týně – kolize dvou jezdců 
 
Poplatky za licence 2011 byly odsouhlaseny ve stejné výši jako v loňském roce. 
 
VV FMS odsouhlasil, aby sekretariát FMS AČR upravil Žádosti o licenci jezdců dle  
předpokládaných změn FIM při kongresu v Macau a dle platných zákonů ČR.  
Na formuláři žádosti o licenci jezdce je třeba upravit dle platných zákonů ČR 
formulace ohledně shromažďování osobních údajů žadatelů. Zároveň je předpoklad, 
že na kongresu FIM  LK schválí změny požadavků na lékařskou prohlídku žadatelů o 
licenci .  
 
GS upozornil na to, že bude na závodech namátkově kontrolován alkohol u 
činovníků. 
 
8. Různé 
Předseda TK V.Količ požádal o stanovení termínu a místa pro seminář techniků FIM 
 
FIM licence ČŽP mají platnost do konce roku 2011, předseda EK V.Klatovský plánuje 
zúčastnit se v roce 2012 semináře v Polsku. 
 
Prezident AČR Roman Ječmínek seznámil přítomné s předběžným návrhem na 
úpravu společných komisí takto: 
ekologická   bude pouze FMS 
časoměřičská  zůstává beze změny 
lékařská   se rozdělí na FAS a FMS 
komise žen   bude nově vytvořená, v současné době není rozhodnuto zda    
                                komise bude společná či nikoliv.  
 
9. Závěr 
GS poděkoval všem přítomným za účast a srdečně členy VV FMS pozval na 
Vyhlášení mistrů, které se uskuteční dne 3.12.2010 v TOP hotelu Praha. 
 
 
 
Zapsala: M. Nepomucká 


