Zápis z jednání komise VV SZAO
Místo konání: Autoklub ČR
Datum konání: 8. 10. 2013
Přítomní: Marek, Ittner, Křenek, Bartoš, Kusý, Zahradníček, Bartošová
Nepřítomni: Patera
Jako host: Brabec

Program:
1. Kontrola zápisu
2. Program dnešního jednání: návrh předpisů, nominace reprezentantů a rozdělení příspěvků
na reprezentaci, podpora talentované mládeže, vyhlášení 2. a 3. míst, konference a volby,
různé

K jednotlivým bodům:
1. Schválen bez připomínek
2. Schválen bez připomínek – p. Zahradníček vznesl námitku proti účasti p. Brabce na
jednání s odůvodněním, že VV FAS neumožňuje přítomnost hostů na zasedání (viz
jednací řád). P. Brabec poté opustil jednání VV SZAO.
Program dnešního jednání:
1. Návrh předpisů:
- VV SZAO žádá VV FAS o výjimku z počtu účastníků potřebných na vyhlášení Mistra
republiky v disciplíně na přechodné období s tím, že se počet bude každým rokem
navyšovat. Důvodem pro tuto žádost je potřeba motivace mladých jezdců.
- VV SZAO pověřilo pí. Bartošovou vstoupit v jednání se členskými státy ZSE a
přednést návrhy na změnu předpisů v duchu našich předpisů. Zejména jde o zápis
divize 3 do předpisů ZSE, zápis třídy E1-CZ do předpisů, letmé starty, dále poté
projednání jednotných technických předpisů či určení technického delegáta ZSE na
závody apod.
- VV SZAO schválil změny předpisů kapitoly H NSŘ. Na tomto základě žádá VV SZAO
technickou komisi o vypracování předpisů pro skupinu E1-CZ (zejména stanovení
hmotnostních limitů dle vzoru skupiny A a E1). Dále žádá technickou komisi o
formulaci povolení pažní fixace schválené FIA jako alternativy k síti. Kromě toho
žádá VV SZAO technickou komisi o zařazení tohoto článku do předpisu E1-CZ:

„Minimální hmotnost
Minimální hmotnost = hmotnost vozu včetně provozních kapalin, avšak bez paliva
(povolený objem pro kontrolní odběr je max. 3 l), bez jezdce a jeho bezpečnostní
výbavy. Vůz musí splňovat minimální hmotnost při technické přejímce, v kterýkoliv
okamžik vlastního závodu a po celou dobu režimu uzavřeného parkoviště.“
-

VV SZAO se dohodlo na znění úprav standardních předpisů se zavedením letmých
startů a penalizací za překročení max. možné doby jízdy při vytrvalostních
závodech. Ostatní úpravy budou v duchu kapitoly H NSŘ. Klasifikační limity budou
doplněny v souladu s předpisy ZSE. Otázka tankování – bude zakázáno v krátkých
závodech.

2. Nominace reprezentantů a rozdělení příspěvků na reprezentaci:
- VV SZAO rozhodl o přidělení zbývajících příspěvků v souladu s projednáním této
záležitosti na VV SZAO v květnu 2013 takto: Fulín 300 000,-, Salaquarda a
Matějovský: každý z nich 50 000,-.
3. Podpora talentované mládeže: Na základě usnesení VV SZAO v květnu byl pan Marek
pověřen zmapováním situace, dodáním seznamu jezdců, kteří splňují kritéria
stanovená VV SZAO v květnu a předáním seznamu jezdců ke korespondenčnímu
odsouhlasení ostatním členům. K rozdělení zbývá 104 000,-Kč.
4. Dále řešena otázka kompletního vyhlášení 2013 v Brně, VV SZAO počítá s podporou.
Zajistí p. Kusý. Ten bude zbylé členy informovat o přesném termínu, který musí být
před 22. 11. 2013.
5. Konference a volby: Předseda VV SZAO informoval členy detailně o přípravě a průběhu
konference a voleb dne 24. 10. 2013
6. Různé:
- řešen kalendář: Brno požádá o zařazení Epilogu do ZSE, VV SZAO podporuje tuto
myšlenku, kalendář bude dořešen na konferenci, otázka 2 závodů, které se mohou
škrtat – pokud se na konferenci tento názor odsouhlasí, je třeba v tomto duchu
změnit kapitolu H. Pí. Bartošová přepošle návrh kalendáře členům komise.
- řešena otázka reprezentantů: p. Kusý připraví podklady a navrhne na základě
výsledků kandidáty. S p. Novákem je třeba projednat otázku reprezentantů z řad
účastníků ZSE.

Zapsala: Bartošová

