
Zápis ze zasedání Svazu OFF ROAD

6. 12. 2012 Praha

Přítomni: Ladislav Tejchman, Jan Ságl, Josef Pátl, Pavel Berounský, Stanislav 

Zeman, Roman Kalvoda, Jan Mochan

Omluveni: Václav Pištěk, Jiří Urban

Hosté: Luděk Kopecký

1. Kontrola minulého zápisu - J. Mochan
 Bez připomínek
 J. Mochan informoval o schůzce s p. Brůzlem ohledně možnosti startu vozů 

Škoda Fabia R2 v rallycrossu. P. Brůzl zjistí od jezdců zájem o jeden zkušební 
závod

 Betonová svodidla Poříčí n. S. – J. Mochan předložil fotodokumentaci již 
instalovaných svodidel

 Další úkoly v samostatných bodech

2. Zpráva ze zasedání RX v Amsterodamu – L. Kopecký 
 Termín Sosnové – pokud se změní termín ME Buxtehude, tak se Sosnová 

posune o týden později na 28. - 29. 9. 2013 
 Řády budou shodné s rokem 2012 včetně 8 jezdců ve finálových jízdách – L.

Kopecký projedná v rámci ZSE
 600 EUR poplatek pro jednoho pořadatele
 Přihlašovat seriál bude Holandská federace

3. NSŘ 2013 – L. Tejchman
 Finální znění bez připomínek – případné úpravy po zasedání ZSE
 Byly zapracovány návrhy ze zasedání ve Vídni

4. Termíny školení a testování – L. Kopecký
 Změny proti předloženým termínům v materiálech:

17. 3. Praha AČR – soutěžící a jezdci mimo RB
22 - 23. 3. pořadatelé - Nová Paka 
23. 3. Traťoví komisaři – Nová Paka pořadatelé závodů:
Nová Paka, Sosnová, Dolní Bousov, Dobřany, Jičín
30. 3. Traťoví komisaři - Humpolec (termín bude upřesněn) pořadatelé závodů:
Humpolec, Poříčí n. S., Sedlčany, Přibice, Přerov

 Termíny testování OK



5. Počty reprezentantů 2013 - L. Kopecký
 Čeká se na informace z MŠMT
 Žádost o reprezentaci jezdce Kubíčka – je zahrnut v návrhu širší reprezentace 

6. Nová technická karta pro Off-road – L. Tejchman
 Bude sloužit pro pořadatele jako potvrzení přihlášky 
 J. Mochan opraví angličtinu

7. Připomínky k licenci trať. komisařů – J. Ságl
 Odsouhlasené názvy funkci:

Vedoucí traťových komisařů
Traťový komisař – Dozorčí stanoviště
Traťový komisař – Signalista

 Všichni podléhají Hlavnímu činovníku pro bezpečnost
 Diskuse o ceně za licenci 
 Povinnosti traťových komisařů budou v Metodických pokynech pro pořadatele

8. Zajištění výroby vest – L. Tejchman
 L. Tejchman osloví pořadatele ze Sedlčan ohledně výroby vest pro Činovníka 

pro styk s jezdci
 Odsouhlaseno stálé telefonní číslo, které bude s telefonním přístrojem vozit 

Chronorace po jednotlivých závodech

9. Kontrola na alkohol a drogy – J. Ságl
 Alkoholtester - koupit z programu 5 - bude vozit na závody HSK
 L. Kopecký rozšíří možnosti kontrol v NSŘ o drogy
 J. Mochan pošle zápis lékařské komisi se žádostí o zabývání se touto 

problematikou

10.Kalendář Off-road 2013 – L. Kopecký
 Návrh v materiálech
 Rallycross MMČR se pojede v Sedlčanech společně se závodem legend 19. 5.
 Doplnit slovenské závody ZSE autocross 4.8 Prietrž a 1.9 Molča
 Svaz se dohodl na výměně termínů mezi závody Dolní Bousov a Přibice
 Kalendář bude zveřejněn po poradě ZSE do 21. 12.

11.Vyhlášení Jičín – L. Tejchman
 L. Tejchman zhodnotil vyhlášení jako velmi dobře připravené a zorganizované
 Jménem pořadatele se omluvil Střediskům automobilového sportu, že nikde 

nebyl zmíněn jejich finanční příspěvek na vyhlášení



12.Věková hranice pro jezdce SuperBuggy – S. Zeman
 S.Zeman informoval o několika připravených přestupech jezdců Junior buggy 

do SuperBuggy ve věku 16 let
 Návrh do NSŘ: Předhlášení pro rok 2014

Od 1. 1. 2014 dochází k omezení objemu motoru pro jezdce od 16 do 18 let, 
kteří přestoupí do Superbuggy, na 2500 cm3 (pro přeplňované motory 1470 
cm3).

13.Různé
 J. Pátl informoval o nepodpoření návrhu na pohár v rallycrossu ze strany Škoda 

Auto
 Stížnost jezdce Mrvky – kartcross. Svaz byl seznámen s dopisem generálního 

sekretáře FAS AČR soutěžícímu
 J. Ságl informoval o 10-ti zaregistrovaných jezdců junior na stránkách SAS
 R. Kalvoda – technické předpisy pro Racer buggy – váha 

Středisko Racer buggy se s novým předpisem seznámí

Zapsal J. Mochan




