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VOLBY „Mýto 2012“ 
 
Vážení soutěžící, 
motoristická sezona 2012 se pomalu chýlí ke svému závěru, a proto mi dovolte Vás 
informovat o novince, která se vztahuje k sezoně nadcházející. 
 
Prezídium Autoklubu ČR rozhodlo o změně způsobu nominací do řídících orgánů 
jednotlivých motoristických komisí, v našem případě do Výkonného výboru AsK AČR. 
VV AsK AČR (dále jen VV) je řídící komise kartingového sportu. V letošním roce se skládá 
ze 13 členů s hlasujícím právem, pravidelně se zasedání zúčastňují další 3 členové s hlasem 
pouze poradním. 
 
Pro rok 2013 bylo odhlasováno „zeštíhlení“ VV na 7 členů s hlasujícím právem.  
 
Automatickým členem VV je pozice Víceprezidenta. Ten je do své funkce jmenován 
následujícím postupem - Valná hromada Autoklubu ČR volí Prezidenta, 1. Víceprezidenta a 
11 členů Prezídia. Jeden ze zvolených členů Prezídia je následně jmenován 
Víceprezidentem pro karting.  
 
Zbylých 6 členů VV bude navrženo na základě výsledku podzimních voleb.  
V těchto podzimních volbách má hlasovací právo 19 lidí v tomto složení: 

 4 zástupci pořadatelů (Cheb, Písek, Sosnová, Vysoké Mýto) 

 2 zástupci pohárů (Karting Cup, Moravský pohár) 

 4 zástupci promotérů mistrovských tříd (Cemper, Kališ, Kočka, Šimák)  

 9 zástupců jezdců a soutěžících  
 
A nyní jsme se dostali k tomu nejdůležitějšímu. VY soutěžící máte demokratické právo zvolit 
si tajným hlasováním svých 9 zástupců, kteří za VÁS budou hlasovat v podzimních volbách, 
ze kterých vzejde návrh na nové složení VV pro rok 2013.  
  
Jaký je tedy postup nového vzniku VV pro rok 2013? 
Návrh na nové složení VV vzejde z podzimních voleb. Výsledky podzimních voleb budou 
předány jako návrh na Prezídium Autoklubu ČR. Tento orgán zkontroluje výsledky voleb a 
předložený návrh následně předává dále s doporučením Valné hromadě, která definitivně 
schválí předložený návrh nového složení VV. Nový VV má vždy roční mandát k vykonávání 
své práce.  
 
Kdo má hlasovací právo ve Vysokém Mýtě? 
Hlasovací právo mají fyzické nebo právnické osoby, které vlastní licenci soutěžícího, 
vystavenou nejpozději 23.5.2012. Podmínkou je start minimálně dvou jezdců se stejnou 
licencí soutěžícího alespoň na jednom již odjetém závodě sezony 2012.  
Zástupce týmu je povinen prokázat se buď platnou licencí nebo dokladem totožnosti.   
Za výběr svého zástupce je plně zodpovědný tým. 
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Systém voleb? 
Ve volebním prostoru proběhne kontrola licence soutěžícího nebo dokladu totožnosti. Do 
připraveného archu bude zapsáno jméno hlasující osoby, kontakt na soutěžícího a podpis 
hlasujícího. Zástupce soutěžícího následně vhodí svůj volební lístek do připravené 
zapečetěné volební urny. Tato volební urna bude zapečetěna po celý průběh voleb.  
Výsledky voleb budou oznámeny na webových stránkách Autoklubu ČR a odborných 
internetových webech. Volby probíhají běžným standardním všeobecně známým způsobem, 
volby jsou tajné. 
Hlasovací lístek si můžete prohlédnout v přiloženém dokumentu.  
Originál hlasovacího lístku ovšem obdržíte až ve volební místnosti! 
 
 
Umístění volební urny, čas voleb 
Volební urna bude umístěna v budově restaurace. Volební čas  
 

PÁTEK 28.9. 12:00 – 14:00 
SOBOTA 29.9. 12:00 – 14:00 

 
 
 
Anketa „Karting 2013“ 
Generální sekretář by rád využil těchto voleb k možnosti zisku cenných informací od Vás 
soutěžících. S těmito výsledky dokážeme pracovat v průběhu příprav pro rok 2013 a dále. 
Cílem této ankety je v anonymním prostředí získat od Vás soutěžících informace o Vašich 
názorech, přáních a naopak i starostech, které Vám závodění neusnadňují, ba právě 
naopak.  Domníváme se, že právě v anonymním prostředí lze získat ty nejcennější 
informace. Pro tuto anketu poslouží přiložený formulář. Případně si můžete anketní formulář 
vyzvednout v prostoru volební urny v čase voleb ! 
Prosíme tedy o jeho vyplnění a vhození do hlasovací urny.  
 
Ankety „Karting 2013“ se může zúčastnit kterýkoli držitel platné licence a to jak jezdecké, tak 
i zástupce soutěžícího. 
 
 
 
Děkujeme Vám všem, kteří jste se aktivně zapojili jak do voleb samotných, tak do naší 
ankety.  
 
Jsem přesvědčen, že při vzájemné spolupráci a respektu budeme mít všichni z kartingu opět 
radost. 
 
S přátelským pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 14.9.2012 
 



 
VOLEBNÍ LÍSTEK 
 
Napište Vámi vybraných 9 preferovaných jmen. Není povinností napsat všech 9 kandidátů, 
můžete zvolit libovolný počet, maximální číslo je ovšem 9. V případě uvedení více jmen, 
bude volební lístek vyřazen jako neplatný. Pořadí jmen není podstatné a nic neznamená.  
 
Příklady jmen zástupců velkých týmů (abecedně) : Cempr, Kališ, Kočka, Straka, Šimák, 
Ulbert, Vácha …  
 
Volit můžete libovolnou osobu, nemusí se jednat pouze o aktivní jezdce. Volit můžete 
např. i delegované činovníky, zástupce Autoklub ČR, majitele týmu apod. 
 
 

1) ……………………………….. 

 

2) ……………………………….. 

 

3) ……………………………….. 

 

4) ……………………………….. 

 

5) ……………………………….. 

 

6) ……………………………….. 

 

7) ……………………………….. 

 

8) ……………………………….. 

 

9) ……………………………….. 



 
Anketa „Karting 2013“ 
 
Prosím, věnujte svůj čas této anonymní anketě a napište i Vy svůj názor. Vyplněný dotazník 
vhodně do volební urny. Děkujeme! 
 
Jsem spokojen s počtem závodů a se skladbou kalendáře : 
(případně ideální počet závodů v jednom roce) 

 
 
 
Napište pořadí oblíbenosti českých závodišť : 
(Cheb, Písek, Sosnová, Vysoké Mýto) 

 
 
 
Chci zařadit do českého mistrovství zahraniční závody :  
(případně jaké) 

 
 
 
Mám výhrady ke kvalitě českých okruhů : 
 
 
 
 
Mám výhrady k pořadatelským sborům : 
 
 
 
 
 
Kde spatřuji hlavní nedostatky českého kartingu : 
 
 
 
 
 
Kde spatřuji hlavní klady českého kartingu : 
 
 
 
 
 
Co bych chtěl anketou sdělit dále : 

       
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme za Váš čas ! 
 



 
 

Seznam voličů 
 
ARB Racing s.r.o. 

ART Racing 

Doss Kart 

Elexia VMS 

Feber Racing s.r.o. 

Gregor Racing 

HKC v AČR 

Hynek Mácha 

Jiří Němeček 

Joka Kart Team 

KART CZ v AČR 

K.R.C. Racing 

KRTZ IV v AČR 

MK Racing 

MS Kart Racing Tam v AČR 

OK Kart Teplice v AČR 

Praga Kart Racing 

Praga Sumakoteam 

SAS Sport s.r.o. 

Spiritracing s.r.o. 

Tonykart.cz 

Vacura Kart Racing Team 

Vidršperk Martin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


