KONFERENCE SVAZU OFF-ROAD FAS AČR
Praha 31. října 2013
Konference začala v 16:15
Generální sekretář FAS AČR Luděk Kopecký přivítal jménem Autoklubu ČR účastníky konference a
předal slovo řídícímu schůze Václavu Pištěkovi
V.Pištěk přivítal přítomné a informoval je, že zapisovatelem konference bude Jan Mochan a hlasy
bude počítat Miroslav Pleticha.
V.Pištěk seznámil přítomné s pravidly jednání konference - principy chování při diskuzních příspěvcích
a způsobem hlasování v průběhu konference – hlasovat se bude veřejně většinou přítomných
M.Pleticha informoval o aktuálním počtu přítomných – bylo pozváno 36 subjektů z toho se 34
akreditovalo, 2 jsou omluveni (P.Berounský a J.Vymazal)
Při hlasování je potřeba pro odsouhlasení návrhu 18 souhlasných hlasů
V.Pištěk přednesl program konference, který byl přítomnými schválen
Zpráva o činnosti:
Zprávu o činnosti svazu Off-road v sezoně 2013 přednesl předseda L.Tejchman
Vize svazu do roku 2014:
a) Stále více zdokonalovat práci s mládeží ve střediscích automobilového sportu a hledat
potencionální závodníky ve všech divizích
b) Ve spojení s odbornými názory soutěžících a technickou komisí upřesňovat výklad NSŘ pro divize
Racer buggy
c) V rallycrossu připravit projekt pro příchozí jezdce
d) V oblasti vzdělávání připravit na měsíce únor – březen školení delegovaných činovníků a jezdců
e) V oblasti bezpečnosti dbát na řádné zpracování Bezpečnostních plánů a prověřovat jejich
naplňování
Krátké informace, náměty a doplnění přednesli:
Středisko Racer bugy - M.Havránek
SAS Humpolec – J.Ságl
Junior bugy – S.Zeman
Kartcross – R.Kalvoda
SAS Česká Lípa – J.Mochan
Chronorace – M.Pleticha
Volby
V.Pištěk – informoval o kandidátní listině na složení Svazu Off-road pro rok 2014, kterou všichni
přítomní obdrželi. Kandidátní listina je platná a všichni navržení členové podepsali, že kandidovat
chtějí.
Přítomní hlasovali o způsobu volby Svazu - navržena volba všech členů najednou – pro bylo 33
přítomných, 1 byl proti
Volba navrženého složení Svazu Off-road pro rok 2014 - 33 pro, 1 se zdržel
Volba L.Tejchmana jako předsedy Svazu Off-road pro rok 2013 svazem Off-road - 9 pro a 1 se zdržel
hlasování
Výsledky voleb vstoupí v platnost po schválení Výroční konferencí AČR, která proběhne 23.11.2013.

Na základě přednesených zpráv a diskuse přítomných bylo přijato usnesení o úkolech svazu Offroad pro sezonu 2014 :
-

Traťoví komisaři – skupina delegovaná pro MMČR v autocrossu - do školení pořadatelů
stanovit rozsah činnosti, finanční nároky pro pořadatele
N1600 – podpora rozvoje této nové divize v rallycrossu
Racer buggy – podrobně projít technické předpisy a časový harmonogram závodů
Zlevnění závodů pro účastníky všech disciplín – nároky na techniku a zvážit kratší časový
harmonogram závodů
Race director v autocrossu – stanovit finanční nároky na jeho činnost pro pořadatele
Zabývat se dlouhodobou koncepcí disciplín a předložit ji k veřejné diskusi

L.Tejchman poděkoval přítomným za účast na konferenci a za volbu svazu.
V.Pištěk ukončil konferenci a poděkoval přítomným za její průběh
Zapsal: Jan Mochan

