
 

Strana 1 z 3 
 

AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29, 110 00, Praha 1 // www. Autoklub.cz 

 

Federace automobilového sportu AČR 

Zápis z jednání VV FAS AČR konaného dne 13. září 2015 
v Mostě 

Přítomni: Ing. Novák, Mgr. Eliáš, Ing. Minářík, Ing. Kafka, Kopecký, Koubek, Mgr. Kunc, Pospíšil P., 
Regner, Ing. Stránský, Síla, Ing. Berka, MUDr. Procházka, Tejchman, Kakrda, Mgr. 
Bartošová 

Přizváni: Pospíšil M., Mochan 

Program: 
1. Kontrola zápisu 
2. Návrh na Zlaté spony 
3. Složení komisí na rok 2016 
4. NSŘ 2016 
5. Zprávy z komisí 
6. Různé 

1. Kontrola minulého zápisu 
Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek. 
2. Návrh na Zlaté spony 

• Schválený seznam nových držitelů: 
Michal Matějovský, Otakar Výborný, Milan Vaněk, Adam Kout, Jiří Kubíček, František Rajnoha 

3. Složení komisí na rok 2016 

• Komise FAS AČR vyjma technické a driftingu zůstaly beze změn. 

• Zrušena komise žen 

• J. Stránský a A. Síla předložili nové složení komisí 
Výkonný výbor schválil složení komisí pro rok 2016. 

4. NSŘ 2016 
Podrobně byly projednány všechny části návrhu NSŘ 2016, připomínky budou zapracovány do 
finálního textu. 

5. Zprávy z komisí 
Ing. Novák – Světová rada  

• dopingové testy v sezoně 2016 budou absolvovat všichni jezdci a činovníci při Mistrovství světa 

• od 2017 to bude platit i pro ostatní mistrovství FIA 

L. Kopecký – FIA Off-road: 

• změny předpisů pro buggy – od roku 2016 je povinná homologovaná sedačka a od roku 2017 
FHR 

T. Kunc – FIA rally: 

• kalendář ME a ET připraven 

• schválené sportovní předpisy 

Ing. Minařík – FIA ZAV: 

• odložené technické předpisy na 2018 pro Kat. I 

• Kat. II beze změn,  

• bezpečnost - bude seminář pro pořadatele 
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• drobné změny sportovních předpisů 

• změna vlajkové signalizace - dvě žluté znamená opakování jízdy 

• před dvěma lety jsme požádali o pořádání závodu Masters – předběžný termín 9. 10. 2016 
Šternberk 

• na vyhlášení ME vzpomínka na Otu Krámského 

• Rechberg - proběhla nová inspekce tratě  

Ing. Minařík – FIA HA: 

• FIA HTP změna ceny na 250 EUR na 10 let 

• ZSE stačí národní HTP  

• Vyhlášení ME bude 20. 2. v Paříži 

Mgr. Eliáš - CIK-FIA: 

• akceptace jezdců kartingu s národní licencí do národních mistrovství jiných zemí - řeší start dětí v 
zahraničí, ale neřeší jejich bodování  

• potřetí v historii máme Mistra Evropy – Adam Kout v Superkartech 

Mgr. Eliáš – FIA Drifting: 

• probíhá příprava na uvedení driftingu mezi disciplíny FIA – informační dokument pro ASN 

•  jsou navrženy čtyři kategorie vozidel  

• návrhy podléhají schválení světovou radou  

• budoucností je FIA mistrovství (2017) 

• Na příštím kongresu FIA ukázkový závod pro zástupce ASN 

M. Tejchman – Off-road: 

• Zasedání svazu proběhne 14. 11. kde bude tématem volba předsedy a místopředsedy a kalendář 
2016 

S. Kafka – HA  

• probíhají přípravy sezóny 2016 

M. Procházka  - lékaři 

• lékařské posudky na licenci odsunuty na rok 2017 

• dále budou probíhat školení při rally 

• na rally se připravuje stránka do itineráře o zásahu 

A. Síla – drifting 

• příprava sezóny probíhá  

• kalendář 2016 se připravuje  

• příprava společného závodu s Polskem a Maďarskem, 

J. Koubek – ZAV 

• Proběhla konference svazu a dvě zasedání VV 

• kalendář se připravuje  

M. Regner – Slalom 

• příprava sezóny a kalendáře závodů probíhá  

J. Mochan - Karting 

• Proběhlo zasedání k ročence 

• V příštím týdnu proběhne zasedání ke kalendáři za účasti pořadatelů 
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O. Berka  - Časoměřiči  

• 27. 11. schůze komise 

• Zabývat se bude stavem transpondérů a pokračováním jejich obnovy 

V. Bartošová - ZAO  

• svaz intenzivně pracuje na projekt ČOV 

• podpořili jezdce formulových vozů za výsledky v sezoně 2015 

• probíhají jednání o promotérství CEZ a společných předpisech 

J. Kakrda – Cross-country 

• předpisy jsou připravené,  

• kalendář se připravuje  

• jedná se o možnosti závodů s majiteli Ralska a Milovic   

S. Kafka – Historici 

• příprava sezony probíhá 

J. Stránský – Technická komise 

• Je dokončena nová metodika přihlašování sportovních vozidel pro rally včetně testování 
kamionů, která je na Ministerstvu dopravy 

Mgr. Eliáš – další informace 

• Poděkoval všem pořadatelům za uskutečněná a připravovaná vyhlášení jednotlivých svazů 

• Připravili jsme nové Bezpečnostní video rally - 29. 11. premiéra 

• Připravujeme bezpečnostní video pro pořadatele rally využitelné i pro pořadatele ZAV 

• Proběhla jednání s dvěma pořadateli z amatérských rally, kteří mají zájem organizovat 
mistrovské závody 

• Navrhuje připravit návrhy na usnadnění vstupu nových jezdců do jednotlivých disciplín - úlevy 
vkladů a prvním testování, využití pohárových licencí, soustředit se zejména mladé jezdce 

• Rally Talent – podpořeni 2 jezdci - Karel Kupec a Václav Černín a pracuje se na pomoci při 
podpoře Terezy Machové v ZAV 

• Rally Star – 15. 11. budou probíhat pohovory 

• Stav televize – navrhuje vypsat poptávku na výrobu TV pořadů – VV FAS návrh odsouhlasil 

• Připravuje se stránka www.bezpecnost.autoklub.cz – kde budou prezentace rescue systému, 
všechny materiály týkající se bezpečnosti napříč disciplínami 

6. Různé 

• Diskuse o využití live streamingu při závodech  

• Možnost emailových adres jednotlivých svazů na doméně autoklub.cz  - předsedové požádají 
sekretariát. 

 
 
Zapsal: Jan Mochan 
 
 


