
 

Zápis ze zasedání Svazu OFF ROAD 

 

24. 9. 2014 Praha 

Přítomni: Ladislav Tejchman, Jan Ságl, Miroslav Pleticha (za Václava Pištěka), 

Roman Kalvoda, Milan Tejchman, Stanislav Zeman, Jiří Urban, Jiří Kadlec, 

Jan Mochan 

Omluven: Josef Pátl 

Hosté: Mgr. Adam Eliáš, Ing. Radovan Novák, Luděk Kopecký  

 

1. Kontrola minulého zápisu - J. Mochan 

 Bez připomínek 

 Úkoly v samostatných bodech 

2. Zpráva ze Světové rady FIA – Ing. Novák 

 Schválila návrhy komise Off-road FIA 

3. Zpráva z FIA Off-road – L. Kopecký 

 Informace v písemném materiálu 

 Junior bugy bude divize v rámci Mistrovství Evropy 

 Seminář a vyhlášení bude ve Vídni 23. - 24. 1. 2015 

4. Informace z VV FAS – L. Tejchman 

 L. Kopecký byl nominován do komise FIA Off-road 

 Do 30. 9. zaslat návrh předpisů do NSŘ 

 Konference Svazu Off-road bude 16. 10. od 16:00 v AČR Praha 

 Vyhlášení sezóny bude 8. 11. ve Valdicích u Jičína   

5. Revokace rozhodnutí ze dne 30. 7. 2014 – L. Tejchman, L. Kopecký 

 Vzhledem k tomu, že právní oddělení AČR neodsouhlasilo postup navržený 
Svazem OFF-ROAD, revokujeme usnesení ze dne 30. 7. 2014 ohledně 
odstoupení od smlouvy o reprezentaci s jezdcem Ladislavem Hanákem a 
Radkem Francem. Další sankce vůči těmto jezdcům jsou plně v kompetenci 
disciplinární komise AČR. 

 Pro 2015 bude změna statutu soutěžícího Czech National Team a 
reprezentační smlouvy 

 



6. Zpráva o odvolacích soudech a disciplinárních řízeních – L. Kopecký 

 Všechna odvolání odmítnuta, protože ti, co se odvolávali, neposlali zároveň s e-
mailem doporučený dopis 

 Sportovní komisaři musí znovu rozhodnout o výsledcích autocrossových 
závodů ME Nová Paka a Dolní Bousov 

 Diskuse o disciplinárních trestech a délce rozhodování 

 Sekretariát FAS AČR prověří, zda dotčené disciplinární tresty platí na konkrétní 
osobu, která zastupuje soutěžícího 

 Svaz Off-road navrhuje změnu disciplinárního řádu – viz Zápis z 30. 7. 2014  

7. Konference svazu – L. Kopecký a L. Tejchman 

 Byly schváleny počty delegátů za jednotlivé skupiny  

 Řízením konference byl pověřen V. Pištěk 

8. Náborová akce rallycrossu v Sosnové – J. Kadlec 

 Dostavilo se 18 účastníků z dvaceti vybraných 

 Velmi dobře zorganizované 

 Naděje na nové účastníky rallycrossu 

 Účastníkům budou zasílány informace 

 Svaz navrhuje dát účastníkům licenci jezdce na 2015 zdarma  

9. Vyhlášení sezóny OFF-ROAD – L. Tejchman 

 Valdice u Jičína 8. 11. od 17:00 

 Pozváni zdarma - jezdec + 2 osoby doprovodu, Svaz Off-road a hosté 

 Cena pro další zájemce bude 250,- Kč za osobu 

 Ubytování bude v Jičíně – doprava bude zajištěna 

 Vyhlášení Poháru sponzorů Racer buggy bude 27. 9. v Humpolci 

10. NSŘ 2015 – L. Tejchman, L. Kopecký 

 Diskuse o zaslaném návrhu autocrossu 

11. Informace o pojištění – A. Eliáš 

 Informoval o připravovaném systému, kdy by úrazové pojištění jezdce už bylo 
součástí licence, protože pořadatel nemá na přejímce možnost zkontrolovat, 
zda se předkládané pojištění vztahuje na daný závod 

12. Autocross Dolní Bousov – J. Kadlec  

 Informace o rozhodnutích sportovních komisařů během závodu 

 Informace o chování jezdce M. Stloukala během projednávání rozhodnutí SSK 



 Informace o korespondenci s otcem jezdce V. Štětiny ohledně rozhodnutí SSK 

 M. Stloukal se proti rozhodnutí SSK odvolal k NOS. 

 Na základě Zprávy sportovních komisařů navrhují přítomní členové VV FAS 
zahájení disciplinárního řízení s jezdcem M. Stloukalem o jeho chování vůči 
delegovaným činovníkům 

 V. Štětina nevyužil opravných prostředků, které mu sportovní řády umožňují    

13. Výsledky autocrossu a rallycrossu – L. Tejchman, J. Mochan 

 Výsledky všech šampionátů jsou v materiálech 

 Zhodnocení účasti a výsledku reprezentantů 

14. Návrh širší reprezentace na rok 2015 

 Na základě výsledků svaz odsouhlasil seznam jezdců, kteří mohou být zařazeni 
do reprezentace 2015, až budou známy počty jezdců a přidělené prostředky od 
MŠMT 

15. Různé 

 A. Eliáš informoval o schůzce s promotérem MS rallycrossu o možnosti 
zařazení závodu v Sosnové do seriálu, kde promotér projevil zájem o další 
spolupráci 

 Prostředky, které nebudou rozděleny reprezentantům v rallycrossu, kteří 
nedodrželi reprezentační smlouvu, budou převedeny na Ondřeje Smetanu  

 Diskuse o omezení pneumatik pro D6 autocross 

Zapsal J. Mochan 


