Zápis z jednání komise VV SZAO
Místo konání: Autoklub ČR
Datum konání: 15. 5. 2013
Přítomní: Michal Marek, Gerhard Ittner, Jiří Patera, Mgr. Tomáš Kusý, Ing. Milan Zahradníček,
Veronika Bartošová, pro část jednání Ing. Radovan Novák
Program:
Kontrola zápisu
Program dnešního jednání: nominace reprezentantů a rozdělení příspěvků na reprezentaci,
podpora talentované mládeže, diskuze k proběhlým závodům, další, určení dalšího termínu
jednání
K jednotlivým bodům:
1. Schválen bez připomínek
2. Schválen bez připomínek
Program dnešního jednání:
1. K nominaci reprezentantů a rozdělení příspěvků na reprezentaci Ing. Radovan Novák
na jednání VV SZAO sdělil, že




kritéria MŠMT splňují pouze jezdci: Fulín, Matějovský, Salaguarda;
závodníci v FIA Truck Racing nesplňují kritéria MŠMT (podmínka dvoustupňového
mistrovství);
kritéria MŠMT nesplňují jezdci Šťovíček a Charouz ml., kteří vznesli na AČR dotazy na
přidělení příspěvku na reprezentaci.

2. VV SZAO rozhodl na základě výsledků 2012 o rozdělení příspěvků na reprezentaci
takto: 200 000,- Kč Fulín, 200 000,- Kč Matějovský, 200 000,- Kč Salaquarda, zbylých
400 000,- Kč bude rozděleno na základě výsledků ze sezóny 2013 a na základě kritérií,
stanovených AČR v souladu s kritérií MŠMT.
3. VV SZAO tímto žádá AČR, aby do 30. 6. 2013 zveřejnil na stránkách AČR a předal také
VV SZAO kritéria pro udělení příspěvku na reprezentaci.
4. Podpora talentované mládeže: Na základě diskuze VV SZAO schválil podporu jezdců do
23 let dle výsledků a počtu startů formou zpětné úhrady startovného na základě
předložení dokladu o zaplacení startovného, a to do vyčerpání přidělené dotace.
Žádajícím juniorem může být pouze držitel licence vydané AČR.

5. Ing. Milan Zahradníček informoval o prvním podniku MMČR – Hungaroring:





pořadatel nevypsal pořádání MM ČR v závodech automobilů na okruhu v absolutním
pořadí, MM ČR v závodech automobilů na okruhu - sprint, MM ČR ve
vytrvalostních závodech automobilů na okruhu a Českou trofej v závodech na okruhu
pro Divize D2, D3, D4 a D5;
pořadatel nevypsal pořádání závodu Divize D5 ani v rámci FIA CEZ Trophy;
pořadatel zařadil vozidla Divize D5 do 2000 ccm do Divize D4 nad 2000 ccm, vozidla
Divize D5 nad 2000 ccm do podniku vůbec nepřipustil.

6. Diskuze k proběhlým závodům: Hungaroring – vyskytl se problém přihlášených do
Českého mistrovství, delegát neměl vůbec přístup k informacím, zejména seznamu se
zaplacenými poplatky. Dále Ing. Milan Zahradníček informoval VV SZAO, že upozornil
AČR na možný problém na Hungaroringu ve smyslu podané informace a byl písemně
ujištěn ze strany AČR, že situace se řeší. Z výše uvedených důvodů se VV SZAO obrací
na FAS AČR s následujícími požadavky:



Žádost o napsání a zaslání potvrzené delegace zástupce VV SZAO na pořadatele závodů
v rámci MMČR v zahraničí;
Žádost o vyjádření v případě nevypsání D5 v Zóně a MMČR na Hungaroringu i přes fakt,
že tento závod je takto vypsán v kalendáři.

7. V rámci dalšího řešena otázka pohárů. Jednomyslně schválen návrh vozit určitý počet
sad dle startovní listiny a zvlášť štítky, dojde k nalepení na místě. Poháry se budou
udílet v MMČR a České Trofeji s respektováním kapitoly H. Je třeba vstřícnosti
pořadatelů k přidělení prostoru na uložení pohárů poblíž stupňů vítězů. Po návratu
musí dojít k rekapitulaci a nalepení nových štítků. K zajištění bezproblémového předání
je třeba mít včas připravené startovní listiny.
8. Dále řešena otázka kompletního vyhlášení 2013 v Brně, VV SZAO souhlasí s podporou.
9. K dalšímu jednání VV SZAO dojde v rámci závodů v Mostě, kdy dojde i k jednání
s jezdci.

Zapsala: Bartošová

