
 
 

Zápis z jednání VV SZAO – 12. 9. 2014 
 
Místo konání: Brno, místnost tiskového střediska 
Datum konání: 12. 9. 2014 
Přítomni: Bartošová, Brabec, Šenkýř, Křenek, Patera, Bartoš, Horn 
Omluveni: Marek 
Hosté:  Stránský, čeští jezdci MM ČR 

1. Úvod 
Předsedkyně VV SZAO přivítala přítomné, přestavila jim návrh programu jednání: kontrola úkolů, 
rozpočet SZAO 2014, hodnocení probíhající sezóny, vize do budoucna, zejména technické předpisy, 
vyhlášení, konference svazu 

2. Kontrola úkolů 
Otázka smlouvy mezi ESET a FAS – stále v řešení 
Vyhlášení – 4/10/14 po Epilogu v Brně 
Konference svazu – 9/10/14 na Autoklubu od 15hodin 
V. Bartošová zajistila přípravu našich předpisů i předpisů Zóny 

3. Rozpočet SZAO 
V. Bartošová informovala přítomné o čerpání peněz SZAO. Všemi přítomnými byl odsouhlasen návrh 
na rozdělení přebytku peněz mezi pořadatele Most a Brno, kteří o tuto částku sníží startovné českým 
jezdcům. 
Zajistí: V. Bartošová 

4. Předpisy Zóny  
V. Bartošová informovala o setkání Zóny a představila návrh. Byly odsouhlaseny připomínky, které  
V. Bartošová zakomponuje do změny návrhu a rozešle všem členům Zóny a jezdcům. V. Bartošová má 
za úkol rozeslat jezdcům informaci o tom, že D5 se v Zóně bude vypisovat pouze v případě  
min. 5 přihlášených jezdců. Budou informováni i jezdci z vrchů, prostřednictvím předsedy komise 
ZAV. 

5. Předpis H 
V. Bartošová představila předpis H, byly provedeny úpravy v souladu se Zónou.  

6. Vyhlášení 
Vyhlášení – navrhnuto Brno, po Epilogu. V. Bartošová a M. Bartoš zajistí přípravu vyhlášení a pozvání 
jezdců.  

7. Návrh kalendáře 
Byl podán návrh na pořádání Jarní ceny Brna. V. Bartošová zkusí navrhnout Zóně tento podnik jako 
součást Zóny. M. Bartoš zjistí možnost startovat MMČR s jiným podnikem v Brně. V případě, že se 
bude krýt termín se zónovým podnikem na Hungaroringu či nebude možnost jet při jiném podniku, 
zůstane v kalendáři MMČR Hungaroring. 

8. Konference svazu 
V. Bartošová informovala o navrženém volebním klíči a navrženém počtu členů komise.  

9. Peníze na juniory 
V. Bartošová informovala o možnosti podání návrhů na projekty financované z peněz do sportu, jak 
podpořit mladé jezdce. Termín podání návrhů do 15. 10. V. Bartošové.  
 
Příští zasedání komise se bude konat 9/10/14 po konferenci v Praze.  
 
Zapsala: Veronika Bartošová 


