
 

Vážení přátelé, časoměřiči                            

 

dovolte mi, abychom Vás informovali a zároveň pozvali na školení časoměřičů všech disciplín 

Federace motocyklového sportu AČR 

 

 Školení se bude konat 22. 2. 2015 v Černé za Bory v Hostinci u Kosteleckých, stejně jako minulá 

školení. Sraz a prezentace je zde 22. 2. 2015 v 8:30 hodin. 

 

Organizátorem školení je Radomír Navrátil (608 955 351, info@casomeric.com) nebo Miroslav Mík 

(731 445 447, mirek@miksoft.cz). Potvrzení účasti prosíme obratem (mail, sms) nejpozději  

do 10. února 2015 – viz níže. 

 

Program: 

09:00 – 9:30 Zahájení školení  

 09:30 – 10:00    Zhodnocení loňské sezony - nedostatky, připomínky, změny v NSŘ pro rok 2015 
 10:00 – 10:20    Cafe Break 

10:20 – 12:20    Seznámení s řády a pravidly jednotlivých disciplín 

12:20 – 12:50  Jednotný oběd 

12:50 – 13:00  Osobní volno 

13:00 – 14:00  Seznámení s novou technikou 

14:00 – 14:20  Zkušební testy 

14:20 – 14:30  Vyhodnocení testů 

14:30    Závěrečná diskuse a ukončení školení 

 

Při prezentaci účastníků je nutno předat  jednak vyplněnou Žádost o vystavení licence činovníka 

(www.autoklub.cz), a také  proběhne výběr hotovosti za licence a služby :  

                     

1. Vstupní poplatek (oběd, lektroři, pronájem sálu) Kč  200,- (300,- pokud nebude úhrada FMS) 

  

2. licence dle kategorie  

 

Tedy ještě jednou: pokud máte zájem i v roce 2015 a 2016 o práci časoměřiče motocyklového sportu, 

je toto školení pro Vás povinné a prosíme Vás o  potvrzení účasti obratem (mail, sms) nejpozději do  

10. února 2015 přímo příslušným organizátorům. Prosíme i o sdělení omluvy či dokonce špatné zprávy 

tj., že v letošním roce již nechcete býti časoměřičem FMS. 

 

Poplatky za licence v roce 2015 – I. KAT 1000, II. KAT 500,-, Asistent 100Kč.  

 

Na školení budou  přednášet  FMS schválení,  zkušení a osvědčení lektoři. 

 

Závěrem nám dovolte poděkovat za Vaši práci v roce 2014 v motocyklovém sportu a popřát Vám  také  

dobré časy ( i ty naměřené)  a hodně zdraví v sezoně 2015. 



 

 

Doprava vlak - Pardubice nádraží (rychlík - vystoupit), osobní – pokud pokračuje vystoupit druhou 
stanici "Černá za Bory", směrem vpravo přijdete po cca 500 m k hostinci. Od nádraží Pardubice spojení 
autobusy 12, 28 - zastávka Černá za Bory - přímo u hostince. 
Příjezdová trasa - západ, jih, sever Čechy, jih Moravy (HK silnice 37, Chlumec n. Cidl. 36, Kolín 2 , 

Chrudim 37) - Pardubice odbočit k nádraží, pokračovat po silnici 36 (kolem nádraží) směr Holice, Vysoké 

Mýto, ze které se na křižovatce (kříž, semafory) odbočí vpravo na Vysoké Mýto, Dašice - silnice 326, 

konec obce Pardubice, vpravo železniční trať Praha- Pce-východ gubernie, podjede silnici a na 

křižovatce (T) se odbočí vlevo, výjezd na nadjezd, příjezd do obce "Černá za Bory" na první křižovatce 

odbočíte vlevo (!! pozor na přednost !!), po cca 500 m přímo proti Vám Hostinec U Kosteleckých. 

Příjezdová trasa - Morava  (Vysoké Mýto) - silnice 35 až do Holic (ve Vysoké u Holic je uzavřená silnice 

směr Dašice, Pardubice!), odbočit vlevo směr Pardubice (36), pokračovat až do Sezemic, odbočit vlevo 

směr Pardubice, na konci Sezemic odbočit vlevo (hlavní silnice zatáčí vpravo) směrem Staročernsko, 

Černá za Bory, přijedete na nadjezd, obec "Černá za Bory", odbočíte vlevo ( ! ! pozor na přednost ! ! ), 

po cca 500 m přímo proti Vám Hostinec U Kosteleckých.                                                                                                                                                                             

 

Radomír Navrátil člen komise ČAS AČR     Miroslav Mík člen komise ČAS AČR  

 


