
KONFERENCE SVAZU OFF-ROAD FAS AČR 
 
Praha 11. září 2012 
 
Konference začala v 16:00 
 
Generální sekretář FAS AČR Ing. Novák zahájil konferenci a seznámil přítomné s důvody jejího svolání 
v souvislosti se změnami stanov Autoklubu České republiky   
 
Přítomnými byl schválen Václav Pištěk řídícím konference 
Přítomnými byl schválen Jan Mochan zapisovatelem konference 
  
V.Pištěk seznámil přítomné s pravidly jednání konference - principy chování při diskuzních příspěvcích 
a způsobem hlasování v průběhu konference 
  
V.Pištěk přečetl email od Milana Tejchmana zdravícího konferenci 
  
V.Pištěk přednesl program konference – schválen jednomyslně 
  
M.Pleticha informoval o počtu přítomných – bylo pozváno 25 subjektů z toho se 22 akreditovalo, 2 
jsou omluveni a 1 neomluven 
Při hlasování je potřeba pro odsouhlasení návrhu 12 souhlasných hlasů 
 
Byly přednesy zprávy o činnosti:  
Zpráva o činnosti svazu Off-road - předseda L.Tejchman 
Zpráva středisko Racer bugy -  M.Havránek 
Zpráva Junior bugy – S.Zeman 
Zpráva Kartcross – R.Kalvoda 
Zpráva SAS Česká Lípa a stav rallycrossu – J.Mochan 
Zpráva SAS Humpolec – J.Ságl 
Zpráva Chronorace – M.Pleticha 
Zpráva Mediasport – J.Pátl 
 
Volby 
V.Pištěk - přečetl návrh kandidátů na složení Svazu Off-road pro rok 2013 
Přítomní hlasovali o způsobu volby Svazu -  navržena volba všech členů najednou – pro bylo 21 
přítomných, 1 se zdržel 
Odsouhlasen návrh z pléna na poradu účastníků o navržené kandidátce – vyhlášena 10 min. 
přestávka 
  
Návrh T.Jeníčka aby byl doplněn do kandidátní listiny Roman Kalvoda.  Hlasování - 21 pro, 1 se zdržel 
  
Volba navrženého složení Svazu Off-road pro rok 2013 - 22 pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel 
hlasování 
 
Volba L.Tejchman jako předsedy Svazu Off-road pro rok 2013  - 21 pro a 1 se zdržel hlasování 
  
Diskuse přítomných na témata: 
Věkové rozložení autocross – zda je 16 let pro vstup do divize SuperBuggy v pořádku  
Žádost aby Svaz a Střediska informoval pořadatele o důležitých věcech dřív než na školení pořadatelů   
Účast reprezentantů na závodech MMČR 



Diskuse o informovanosti jezdců  
Pozdrav od Pavla Berounského 
Výzva ke spolupráci mezi pořadateli jednotlivých podniků 
   
Úkoly z konference pro Svaz Off-road pro rok 2013: 
 Věkové hranice - dořešit systém a předhlásit jej v řádech 
 Dávat informace a zápisy z jednání svazu Off-road na nové stránky AČR 

 

V.Pištěk ukončil konferenci a poděkoval přítomným za její průběh 

Zapsal: Jan Mochan 

 


