
Zápis ze zasedání Svazu off-road AČR 
5. 2. 2014, Praha 

Přítomni: Ladislav Tejchman, Jan Ságl, Josef Pátl, Václava Pištěk, Jiří Urban, Jiří 
Kadlec, Roman Kalvoda, Milan Tejchman, Jan Mochan 

Hosté: Ing. Radovan Novák, Luděk Kopecký 

Omluveni: Stanislav Zeman 

 

1. Kontrola minulého zápisu - J. Mochan 
 Bez připomínek 

 
2. Zprávy z FIA – ze zasedání FIA Off-road komise – L. Kopecký 

 Rallycross MS a ME 2014: 
 Vypsán tendr na palivo – vyhrála česká společnost 
 Avon dodavatel pneu – pro Supercars 12 pneu na prvním podniku, na 

druhém a dalším 8 nových pneumatik použitých od rozjížděk  
 Všeobecně: 

 Na časovou penalizaci se nedá dát odvolání, ale pouze protest 
 

3. Seminář a vyhlášení ME - L. Tejchman 
 Podána informace o průběhu 
 V materiálech fotodokumentace od V. Pištěka 

 
4. Informace z VV FAS – L. Tejchman 

 Informace o nadačním fondu AČR 
 Informace o systému vydávání licencí jezdců a soutěžících v letošním roce 

 
5. NSŘ 2014, termíny školení a testování – L. Tejchman   

 NSŘ a termíny školení jsou zveřejněny na www.autoklub.cz 
 Začátek školení pořadatelů od 13:00 

 
6. Kalendář 2014 – L. Tejchman, L. Kopecký 

 Předložena poslední verze kalendáře 
 

7. Standardní propozice 2014 – L. Tejchman, J. Mochan 
 Do 22. 2. konečná verze standardních propozic do tisku 
 Připraví se na pracovní schůzce v Zichovci 
 Upraví se povinnosti Race Directora   

 
8. Startovní čísla AK 2014 – J.Ságl 

 Návrh v materiálech 

 



9. Hodnocení pořadatelů z pohledu Kartcrossu – R. Kalvoda 
 Podrobný přehled v materiálech 
 Diskuse nad hodnocením jednotlivých pořadatelů 

 
10.  Návrh reprezentace na rok 2014 – L. Tejchman 

 V materiálech návrh širší reprezentace  
 Snížení příspěvků pro ty jezdce, kteří v loňském roce nejeli MMČR - ve 

smlouvách bude zohledněn počet absolvovaných závodů MMČR 
 

11.  Účast reprezentantů v MMČR 2013 – L. Tejchman 
 V materiálech přehled účasti 

 
12.  110 let výročí AČR 

 Členové obdrželi emailem pozvánky a každý se registruje sám 
 Logo 110 AČR se bude letos používat na všech materiálech - viz logotypy na 

webových stránkách AČR 
 

13.  Zlatý volant 2014 – L. Tejchman 
 V materiálech přehled výsledků  

  
14.  Název MMČR v autocrossu 2014 – J. Pátl 

 Ondrstroj jako v loňském roce 
 

15.  Různé 
 Race director – informace o výsledcích výběrového řízení – jediným 

účastníkem, který splnil kritéria je Jakub Vymazal 
 Svaz zrušil výběrové řízení, protože podmínky splnil pouze jeden účastník 

a vypisuje nové výběrové řízení  
 Podmínky budou zveřejněny na www.autoklub.cz  
 Výběrové řízení bude platné, pokud podmínky splní minimálně tři uchazeči 

 Svaz připraví pro FAS návrh rozpočtu svazu 
 V. Pištěk – informace o startovacím zařízení pro autocross - pracuje se do 

konce února bude hotovo 
 R. Kalvoda – informoval, že je držitelem licence technického komisaře a bude 

delegován na všechny podniky, kde bude startovat Kartcross 
 Diskuse o možnosti kratší doby uzavřeného parkoviště (čekání na ostatní 

divize) – jediná možnost jsou samostatná místa pro jednotlivé divize  

 
Zapsal J. Mochan 

  


