
Zápis ze zasedání Svazu OFF ROAD 

 

4. 9. 2013 Praha  

Přítomni: Ladislav Tejchman, Jan Ságl, Václav Pištěk, Jiří Urban, Pavel Berounský, 

Stanislav Zeman, Roman Kalvoda, Josef Pátl, Milan Tejchman, Jan Mochan 

Hosté: Ing. Radovan Novák, Luděk Kopecký  

 

1. Kontrola minulého zápisu - J.Mochan 

 Bez připomínek 

 Ostatní úkoly v samostatných bodech  
 

2. Zprávy z FIA – Ing.Novák 

 Světová rada bude zasedat, na posledním zasedání se nic netýkalo off-road 
 

3. Zpráva ze zasedání FIA Off-road komise – L.Kopecký 

 Písemná zpráva v materiálech 

 Vyhlášení a školení proběhne v Londýně 31.1. – 1.2.2014 

 Rallycross: 

 IMG – projekt Mistrovství světa pro Supercars 

 Zrušení divize Touringcars na konci roku 2015 

 Tendr na jednotné palivo a pneu 

 Návrh na nové bodování 

 Autocross: 

 Návrh na škrtání ještě jednoho nejhoršího výsledku kromě Seelowa – musí 
schválit právní oddělení FIA – v pátek 6.9.2013 ke schválení došlo 

 Návrh od 2015 na semifinále v ME  

 Startovné se bude platit převodem dopředu do uzávěrky přihlášek, v při 
omluvě do pondělí před závodem se vrací 100%, v případě platby před 
závodem 350EUR 

 
4. Informace z VV FAS - L.Tejchman 

 Harmonogram tvorby NSŘ 2014 připomínky zaslat do 10.9.  

 Příprava konferencí svazů 
 

5. Návrhy do NSŘ – L.Tejchman 

 Autocross: 

 Nebude vypsána Česká trofej pro divize 7 a 8 

 Česká trofej bude vypsaná pro Racer 160 a D6 junior 

 Technické předpisy - od 2015 D5 stejný předpis jako TA 

 D6 - od 2015 posunutí stáří aut na 1994 a bude jen pro vozy s přední 
poháněnou nápravou  



 Diskuse ohledně zařízení na předčasný start – svaz ustanovil komisi ve 
složení M.Tejchman, J.Ságl, R.Kalvoda a M.Pleticha, která předloží svazu 
návrhy řešení  
 

6. Doporučení na zástupce do FIA OFF-ROAD komise – L.Tejchman  

 Svaz schválil návrh na dosavadního zástupce L.Kopeckého  
 

7. Vyhlášení sezony OFF-ROAD – 16.11. Benešov – L.Tejchman 

 Pořadatelem je AK Poříčí n.S. 

 V rozpočtu svazu jsou vyčleněné peníze 

 Pořadatele pozve zdarma: 

 Vyhlášené jezdce + 2 osoby 

 Členy svazu 

 Zástupce jednotlivých pořadatelů 

 Hosty 
 

8. Žádost na ocenění za dlouholetou činnost – L.Tejchman  

 Žádost AK Ředhošť na udělení zlaté spony pro Pavla Berounského 

 Svaz doporučuje a postupuje VVFAS 
 

9. Žádosti na Race-directora na r.2014 a zpráva RD autocross - L.Tejchman 

 Kompletní žádost zaslal Jakub Vymazal 

 Informaci o zájmu zaslal Zdeněk Novák - technický komisař Kosice Cup 

 Svaz projednal zprávy RD z Dolního Bousova a Sedlčan 

 Svaz bude pokračovat ve vyhodnocení práce Race directora 

 Předpis definující jeho činnost bude ve Standardních propozicích 

 Finanční náklady budou v NSŘ  
 

10.  Konference svazu OFF-ROAD – L.Tejchman 

 Uskuteční se ve čtvrtek 31.10. od 16:00 v budově AČR Praha  

 37 pozvaných zástupců (doplněn zástupce kartcrossu)  

 Svaz si rozdělil oslovení teamů pro jejich výběr zástupců 

 V.Pištěk pověřen řízením konference 

 Podklady připraví L.Tejchman a J.Mochan – program konference 

 Sekretariát FASu zajistí občerstvení 

 Od 13:00 bude zasedání svazu 
 

11. Stav – počet otestovaných vozidel – J.Urban 

 139 autocross 

 12 rallycross 
 

12. Výsledky v ME AK A RK a Challenge RK - L.Tejchman 

 L.Tejchman seznámil s postavení českých jezdců v průběžných celkových 
výsledcích jednotlivých disciplín 
 



13. Různé 

 J.Mochan informoval o inspekci FIA na okruhu v Sosnové a postupu prací k re-
inspekci 17.9. 

 TK – rallycross Nyriád – nebude přítomen, nahradí jej v případě problémů SK 

 Zpráva HSK J.Kadlece ze Sedlčan – jezdec D6 T.Jánoš odmítl zaplatit peněžitý 
trest 2000,- Kč – FAS zašle informaci, že jezdec má pozastavenou činnost do 
zaplacení 

 Diskuse o výměně kamer v uzavřeném parkovišti – vstupu neoprávněných 
osob, info o Mediasportu se dá do NSŘ, na podnicích ME řešit vydáním 
rozhodnutí SK 

 Diskuse o vysílačkách – pořídit je z rozpočtu svazu na příští rok 

 Diskuse o traťových komisařích – J.Ságl připraví návrh; svaz odsouhlasil 
navýšení startovného při mistrovských závodech v autocrossu o 200,- Kč 
použitých na platbu delegovaných traťových komisařů 

 R.Kalvoda informoval o pozitivním ohlasu jezdců jezdců na platbu startovného 
dopředu v souvislosti s rezervovanými místy v depu 

 

Zapsal J.Mochan 

  
  

 


