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7. 9. 2016 Praha AČR 

Přítomni: Milan Tejchman, Miroslav Pleticha,  Roman Kalvoda,  
Jiří Kadlec, Jakub Vymazal, Stanislav Zeman, Daniel Kříž 

Omluven:   

Neomluven:  Pavel Dušánek 

Hosté:  Adam Eliáš, Luděk Kopecký, ing.Radovan Novák 

1. Kontrola předešlého zápisu 

 Odsouhlaseno a doplněno: 

 repr.smlouvy 2016: oproti úkolu FAS AČR vytvořil repr. smlouvy pouze pro užší reprezentaci 

 zásady reprezentace: M.Tejchman zajistí doplnění a upřesnění 

 jednotné pneu pro D6: po vytvoření dotazníku a sběru informací bylo Svazem rozhodnuto 
ustoupit od daného návrhu vzhledem k nezájmu jezdců 

 Středisko Junior: M.Tejchman tento úkol dokončí 

2.  Informace z FIA zasedání „Off-Road komise“ 

 FIA seminář a vyhlášení ME a MS bude 28.ledna v Portu (Portugalsko) 

 Rallycross: nic zásadního, přičemž změny předpisů vytváří pracovní skupina složená z členů Svazu, 
zástupců jezdců, týmů, techniků, výrobců atd. včetně zástupce promotéra. 

 Autocross: po vzoru rallycrossu dochází ke změnám předpisů včetně utváření pracovní skupiny, 
která navrhuje změny, což následně musí být schváleno FIA Off-Road komisí a Světovou radou: 

 ventil na odběr paliva (již v předpisech uvedeno několik let, ale bude důsledně kontrolováno) 

 upřesnění upevnění FIA hom.sedadel (na výběr bude několik způsobů upevnění) 

 upřesnění ochrany kardanové hřídele 

 upřesnění bezpečnostních rámů 

 bude zrušen volný trénink a v měřeném bude opět zavedeno zaváděcí kolo 

 administrativní přejímka bude opět v pátek od 15 hod. do 20 hod. a v sobotu dopoledne 
(prvních patnáct jezdců z každé divize musí na přejímku v pátek) 

3. Rozpočet svazu 

 Program I. – reprezentace, nevyčerpané položky: 

 Ax (M.Sekanina): bude převedeno na prémie za umístnění 

 Rx (Z.Kučera): bude poskytnuto jezdci  J.Šustovi, který úspěšně absolvuje celý seriál ME 

 Program II. – talentová mládež: 

 navýšení rozpočtu střediska RB a JB o á 50.000,-Kč, tzn. vytvoření dodatku ke smlouvě 

 náborová akce Rx: úkolem pověřen J.Kadlec, D.Kříž, M.Pleticha, kteří v nejbližší době zašlou 
podrobné informace o konání akce 

 Program V. – Svaz Off-Road: 

 odsouhlasen příspěvek na podporu Rx Historici (realizaci má za úkol J.Kadlec) 
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4. Kalendář 

 Uskutečněné závody: 

 Ax: MMČR Přerov: organizačně povedený závod 

 Ax: ME Nová Paka: organizačně povedený závod 

 Ax: CEZ Poříčí: organizačně povedený závod 

 Ax: MMČR Hollabrunn: organizačně povedený závod, avšak s nutností zlepšit 

 nedokonalý záchranný systém, doporučen rescue team „Top Auto Jarek“ 

 po vzoru závodů ME nebyli na stanovištích TrK hasiči, což je z pohledu AČR špatně 

 pochybení ohledně rozhodnutí SK (nepřipuštění jezdce J. Hoška k opakovanému startu), což 
bylo následně ze strany organizátora, sboru SK a jezdce vysvětleno 

 pro větší počet jezdců doplnit podnik vloženým závodem 

 Ax: ME Přerov: organizačně povedený závod 

 Ax: MMČR Dolní  Bousov: organizačně velmi dobré, problém s nepřístojným chováním jezdce 
R.Poláka, proto byl podán podnět k DK předsedou organizačního výboru AMKDB 

 Ax: Pohár sponzorů RB: pro malý zájem ze strany jezdců-soutěžících (málo přihlášených) byly 
zrušeny tyto závody: Dolní Bousov, Žamberk, Humpolec 

 Rx: MMČR a CEZ Sedlčany: oba závody organizačně povedené 

 Rx: RCE+CEZ+MMČR Sosnová: závod zrušen ze strany pořadatelem vzhledem k finanční situaci 

 Rx: dne 22.09. proběhne schůzka s novým pořadatelem ohledně vybudování tratě pro Rx 

5. Ostatní 

 A) Media (TV): v jednání pro rok 2017 

 B) Rx Cup: prezentace proběhne v roce 2017 

 C) Vyhlášení Svazu Off-Road: pořadatel AMKDB 

 Místo: Club FORUM - Mladá Boleslav dne 5.11.2016 od 17h00 

 podrobné informace včetně pozvánky budou zveřejněny v nejbližší době na portálu 
www.autoklub.cz a www.amkdb.cz  

 D) Ostatní: 

 Zlatá spona AČR: na udělení byla Svazem odsouhlasena nominace Pavla Berounského 

 Náborová akce RB: v pátek 30.09. v Sedlčanech proběhne schůzka se zástupci jezdců divize RB 
ohledně dalšího postupu kolem tříd RB a střediska Junior 

6. Konference Svazu 

 27.10.2016 / od 15h00 / Autoklub ČR – Praha 
(podmínky budou zveřejněny na portálu www.autoklub.cz) 

 
 
 
Zapsal M. Pleticha 
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