Zápis ze zasedání Svazu OFF ROAD

23. 10. 2012 Praha
Přítomni: Ladislav Tejchman, Jan Ságl, Václav Pištěk, Pavel Berounský, Jiří Urban,
Stanislav Zeman, Jan Mochan
Omluveni: Josef Pátl
Hosté: Ing. Radovan Novák, Luděk Kopecký, Pavel Dušánek, Roman Kalvoda
1. Diskuse o současnosti a budoucnosti rallycrossu s ohledem na prohlášení Autoklubu
Česká Lípa v AČR, že nebude v roce 2013 pořádat žádné rallycrossové závody.
Jednání inicializoval P. Dušánek, který je představitelem společnosti působící na
Autodromu Sosnová a zajišťující pořádání sportovních akcí.
Diskuse byla o:

současném počtu startujících českých jezdců v mistrovských závodech

spolupráci s okolními zeměmi

počtu podniků v České republice

jednání mezi Sosnovou a IMG o pořádání Mistrovství Evropy v roce 2013

rozdělování finančních prostředků s Programu 5 MŠMT

rallycrossovém „Challenge“, o kterém uvažují země, které nepojedou ME, kde
je poplatek na FIA 100 EUR

možnosti uspořádat při „Challenge“ národní mistrovský závod

účasti reprezentantů v mistrovských podnicích

účast poháru Mascom Cup při závodech v rallycrossu

práci Svazu Off-road
Závěry:

Sosnová se nebude ucházet o spolupráci s IMG

L. Kopecký napíše na holandskou federaci ohledně zájmu Sosnové o účast v
„Challenge“

Sosnová svůj zájem potvrdí co nejdříve, aby tento podnik MMČR mohl být
prezentován na zasedání ve Vídni 29. 10.

Pořádání tohoto podniku bude zohledněno při rozdělování prostředků
z Programu 5 MŠMT

Bude vypsána třída Národní 1600 – viz NSŘ 2013

J. Mochan osloví provozovatele Škoda Fabia R2 Cupu zda by neměli zájem
startovat v rallycrossu
2. Kontrola minulého zápisu - J. Mochan

Bez připomínek

3. Zpráva ze Světové rady – Ing. Novák

IMG schváleno jako promotér pro Mistrovství Evropy v rallycrossu

5. 12. je další zasedání, kde by měly být schváleny kalendáře a předpisy pro
sezónu 2013
4. Zpráva z komise FIA – L. Kopecký

Viz písemná zpráva
5. Zpráva z VV FAS - L. Tejchman

Zlaté spony AČR – Berger, Ittner, Černý a Kohout

16. 11. poslední čtení NSŘ
6. Zhodnocení sezóny ME a MČR

Výsledky ME jsou v materiálech

L. Tejchman zhodnotil jednotlivé pořadatele MČR v autocrossu

J. Mochan informoval o úrovni zejména zahraničních podniků MMČR v
rallycrossu
7. Úkoly z konference svazu – L. Tejchman

Věkové hranice jsou v návrhu NSŘ 2013 nezměněny

L. Kopecký dá tento zápis na www stránky Autoklubu
8. NSŘ 2013

Návrhy v materiálech – připomínky do 28.10.

Svaz odsouhlasil vypsání třídy Národní 1600 v rallycrossu, dle rakouského
vzoru. J. Mochan v co nejkratší době po konzultaci s technickými komisaři
zajistí zveřejnění informací o této třídě a texty do NSŘ. Dále je potřeba zjistit,
zda v hobby závodech nestartují obdobná vozidla.

Licence pro TC a D5 – návrh J. Ságla – komise souhlasí, aby jezdci vozů D5
měli národní licenci a jezdci vozů TC mezinárodní licenci
9. Návrh širší nominace reprezentantů na r. 2013 – L. Tejchman

Svaz odsouhlasil seznam jezdců

Svaz se dohodl na povinnosti reprezentantů zúčastnit se minimálně tří podniků
domácího mistrovství
10. Návrh sportovních podniků na r. 2013 – L. Tejchman

V materiálech předběžný kalendář autocrossu

Zatím nejsou známé termíny podniků ME v rallycrossu a tak se nedají tvořit
další kalendáře

V MMČR rallycross se v Čechách uvažuje o dvou závodech v Sedlčanech (s
pořadatelem projedná L. Tejchman) a jednom v Sosnové společně s
„Challenge“

11. Návrh na licencované traťové komisaře – J. Ságl

Návrh je v materiálech

Diskuse o jednotlivých funkcích

Připomínky zaslat J. Ságlovi
12. Různé

Vyhlášení Off-road – Jičín 26. 10. – L. Tejchman informoval o přípravách

Dopis pořadatele Poříčí n. S. – betonová svodidla – J. Mochan odsouhlasil
pořadateli místa na trati, kde se svodidla dají použít

Vesty pro styk s jezdci – výrobu zajistí pořadatelé ze Sedlčan

V materiálech je přihláška do „Poháru sponzorů RB“

Ing. Novák – někteří pořadatelé autocrossu odevzdali špatné vyúčtování dotace

R. Kalvoda informoval o zaslání přihlášky Mascom Cupu 2013

R. Kalvoda navrhl, aby v Racer buggy startovalo více jezdců ve finále z důvodů
odjetí většího počtu jízd těchto mladých závodníků – svaz souhlasí a bude to
součástí Standardních propozic RB 2013

Porada Off-roadových komisí ZSE – Vídeň 29. 10. – účast J. Mochan a J. Ságl

Zapsal J. Mochan

