
Zápis ze zasedání Svazu OFF ROAD

6. 2. 2013 Praha

Přítomni: Ladislav Tejchman, Jan Ságl, Václav Pištěk, Jiří Urban, Jiří Kadlec (za 
Pavla Berounského), Stanislav Zeman, Roman Kalvoda, Milan Tejchman, 
Jan Mochan

Omluveni: Josef Pátl

Hosté: Ing. Radovan Novák, Luděk Kopecký

1. Kontrola minulého zápisu - J. Mochan
 Bez připomínek
 J. Mochan ve spolupráci s M. Tejchmanem dodělá novou technickou kartu

2. Zprávy z FIA – Ing. Novák
 Informoval o jmenování nového technického delegáta pro ME rallycross

3. Zpráva ze zasedání FIA Off-road komise a FIA Zóny – L. Kopecký
 Rozdělení technického předpisu – čl. 279 na část pro autocross a pro rallycross
 Změny pro ME autocross v materiálech
 V ME rallycross změny proti zveřejněným předpisům:

 Nebude měřený trénink
 4 rozjížďky, semifinále a finále
 Nebude závod v Irsku
 Nové ceny vkladů

 Podané dvě přihlášky FIA – Rallycross Challenge a Global Rallycross

4. Informace z VV FAS - L. Tejchman
 Ing. Novák je nově viceprezident AČR pro automobilový sport a L. Kopecký je 

generální sekretář FAS
 Konference svazů budou probíhat každý rok
 Na základě nového organizačního řádu musí být z každého zasedání svazu 

publikován zápis na stránkách AČR do 14-ti dnů
 Do konce února musí svazy předložit návrh rozpočtu

5. NSŘ 2013 – L. Tejchman
 NSŘ rozdány členům svazu

6. Standardní propozice 2013
 L. Tejchman – autocross – připomínky v materiálech budou zapracovány,

definitivní znění k tisku do 14-ti dnů
 J. Mochan – rallycross – informoval o odlišnostech předpisů pro RX Challenge 

a FIA Zony – L. Kopecký zajistí schůzku se zástupci rakouského závodu pro 
dokončení předpisů pro MMČR



7. Kalendář Off-road 2013 – L. Tejchman
 V materiálech poslední verze kalendáře

8. Nová výsledky autocross ME 2012 – L. Tejchman
 Na základě dvou pozitivních dopingových testů při maďarském závodě byly 

změněny výsledky ME autocross – nové výsledky v materiálech

9. Reprezentace 2013 - L. Tejchman
 Svaz schválil předložený návrh reprezentace autocrossu na základě 

přidělených počtů míst od MŠMT
 Rallycross – bude rozhodnuto do konce února

10.Školení a testování – L. Tejchman
 Platný kalendář v materiálech
 Program jednotlivých školení zašle L. Tejchman do 14-ti dnů
 Testování připraveno, účast technických komisařů na rallycrossu v Melku se 

určí podle počtu přihlášených jezdců

11. Informace z vyhlašování Off-road z italské Modeny – V. Pištěk
 Informace a fotografie obdrželi členové svazu

12.Různé
 J. Urban vytvoří pro jezdce informační materiál pro rallycrossovou třídu N1600
 Racer buggy - diskuse o předpisu pro střešní panel - materiál hliník o síle 1,5 

není dostatečný a svaz doporučuje minimální tloušťku 3 mm, pokud nejsou 
výztuhy 

 Rámy pro buggy autocross - Technická komise je v kontaktu s technickým 
delegátem FIA a podá informaci, co platí

 Závod legend Sedlčany – budou platit jednodenní licence, jejichž seznam se 
vytvoří při AP

Zapsal J. Mochan




