Zápis ze zasedání Svazu OFF ROAD

26. 7. 2012 Praha
Přítomni: Ladislav Tejchman, Jan Ságl, Miroslav Pleticha (místo Václav Pištěk), Josef
Pátl, Pavel Berounský, Jiří Urban, Stanislav Zeman, Jan Mochan
Hosté: Luděk Kopecký
1. Kontrola minulého zápisu - J. Mochan
1.1. Viz samostatné body zápisu
2. Zpráva z komise FIA – L. Kopecký
2.1. Informace o jednání s možným promotérem ME v rallycrossu – 22. 8. další
jednání
2.2. Schůzka pracovní skupiny pro HANS v autocrossu bude 21. 8. – návrh aby
techničtí komisaři při našich závodech důkladně kontrolovali helmy
2.3. Složení nezpevněné části tratě v RX z Francie poslal J. Mochanovi
2.4. L. Tejchman a J. Mochan - schůzka s L. Kopeckým před komisí FIA ohledně
změn v řádech pro 2013
3. Zpráva z VV FAS - L. Tejchman
3.1. Harmonogram akcí II. pololetí je v materiálech
3.2. Do 30. 8. návrh NSŘ na FAS, členové zašlou své návrhy do 15. 8. L.
Tejchmanovi
3.3. Diskuse o změně předpisů tak, aby jezdci nepřestupovali mezi třídami TA a D5
v autocrossu
4. Stížnost jezdce Hilse – L. Tejchman
4.1. Projedná se s oběma jezdci na nejbližším závodě, kterého se oba zúčastní – za
svaz L. Tejchman a J. Ságl
5. Počty jezdců – talent do 25 let – L. Tejchman
5.1. Předloženy seznamy jezdců do 25 let jednotlivých disciplín
5.2. Na konci sezony bude svaz pokračovat ve vybírání talentovaných jezdců
6. Výběr pořadatele na vyhlašování Off-road 2012 – L. Tejchman
6.1. Svaz rozhodl, že vyhlašování bude v Jičíně 26. 10. a pořadatelem budou Automotoklub Český Ráj Jičín, Autoklub Nová Paka a SAS Česká Lípa
7. Informace o závadách při testování – L. Tejchman
7.1. Přehled je v materiálech

8. Konference svazu Off-road – L. Tejchman
8.1. Uskuteční se 11. 9. v budově AČR v Praze
8.2. Program v materiálech
8.3. Za každého pořadatele jeden zástupce
8.4. Vedením schůze byl pověřen V. Pištěk
8.5. Vedoucí středisek si připraví zprávu o činnosti za poslední dva roky
8.6. Prezenci udělá M. Pleticha
9. Různé
9.1. FIA ZSE Senice – L. Kopecký – delegovat na podniky ZSE bude FAS spolu se
svazem Off-road
9.2. Penalizace jezdců

V materiálech tabulka

U P. Bartoše za Poříčí doplnit nesportovní chování

Diskuse o měřeném tréninku AK – pro příští rok ve FIA + 1kolo

Diskuse o vypouštění jezdců do měřeného tréninku – řešit s pořadateli

Diskuse o předčasných startech, když je penalizace, tak se počítá i do
dalších opakování startu, všechny penalizace jsou stále v platnosti, i když je
start přeložen za další jízdy

S jezdcem Bretem bude v Dolním Bousově projednána neoprávněná
stížnost, schůzky se zúčastní za svaz L. Tejchman a J. Ságl, který zajistí
účast jezdců
9.3. Zápis z jednání s jezdci TA a D5 v materiálech, pro 2013 budou v D5 jen jezdci
s národní licencí
9.4. Bundy pro SK a svaz Off-road – zajišťuje p. Vymazal, doplněni další SK
9.5. Anketa Racer buggy – výsledek v materiálech
9.6. Hodnocení ME AK 2012 od sportovních komisařů – tabulka v materiálech
9.7. L. Kopecký - ruští jezdci - můžou startovat s ruskou licencí bez nároku na body,
ale musí mít povolení startu od jejich ASN
9.8. L. Kopecký – české licence pro zahraniční jezdce - budou se vydávat podle
řádů - souhlas s vydáním od jejich ASN a trvalé/přechodné bydliště v ČR
9.9. S. Zeman – dotazy zahraničních jezdců na účast v Racer buggy - cizinci chtějí
jet tady, protože nemůžou u jejich ASN dostat licenci – závěr - není to možné
9.10.Domažlice trať – oficiálně požádali – J. Mochan provede inspekci, svaz
doporučuje, aby byl přítomen i R. Kalvoda
9.11.J. Ságl delegace traťových komisařů na podniky - příští rok nominace
vedoucích stanovišť; diskuse o Přerovu – svaz navrhuje minimálně 5 TrK
odjinud - projedná L. Tejchman
9.12.Příští zasedání svazu bude v září

Zapsal J. Mochan

