
Autoklub České republiky                                                                                                                          
Federace automobilového sportu
Sportovní svaz rally

Zápis ze schůze svazu rally
18. ledna 2012 – 14:00 – Logistic Park Jipocar

SSR 01-2012

Přítomni: Černohorský, Gross, Kafka, Kunc, Mochan, Regner, Schovánek F., Schovánek P.,     

                  Smolík, Štípek, Trkola, Valenta

Hosté:       Pavel Babka (viceprezident AČR a FAS AČR), Ing. Radovan Novák (gen. sekretář

                   FAS AČR), Luděk Kopecký (FAS AČR)

1. Zahájení

- poděkování minulému Svazu rally a zejména těm, kteří přestali být členy SR, tj. 

Františkovi Rosickému a Lubošovi Svobodovi (zdravotní důvody), Láďovi 

Ondrouškovi (pracovní důvody) a Milanovi Pospíšilovi (vystřídán novým 

předsedou komise HA), přivítání všech účastníků jednání, 

- přání do roku 2012 a nové sportovní sezóny 2012

- navržený program schválen, dále dohoda o možném doplnění programu dle 

vývoje diskuze a námětů z ní plynoucí

2. Kontrola minulého zápisu    

- vyjádření technické komise k použití bioetanolu ve sprintrally (písemná zpráva od J.

Stránského za TK): v diskuzi protichůdné názory – AJR žádá co nejrychlejší umožnění 

používání bioetanolu v průběhu letošní sezony, zástupci AK naopak vše dobře připravit, 

předhlásit a případně schválit pro sezónu 2013. 

Rozhodnutí SR: požádat TK o co nejrychlejší přípravu podkladů a jejich odborný finální 

názor na tuto záležitost, dle toho SR operativně rozhodne:

a) o odmítnutí této záležitosti pro rally v ČR,

b) o zařazení tohoto paliva do NSŘ v průběhu sezóny 2012 (podléhá schválení FAS AČR),

c) o možnosti užívání tohoto paliva od 1. 1. 2013 s tím, že bude umožněno jeho 

odzkoušení na volných podnicích v ČR ve druhé polovině roku 2012.

- technická a historická komise měly dojednat možnost účasti vozidel sk. V (veteránů) na 

jízdách legend v r. 2012 (vysvětlení  S.Kafka): SR vzal informaci p. Kafky na vědomí a 

pověřil jej gescí  nad touto záležitostí a pravidelným informováním Svazu rally. 

- poděkování  MKZ Šternberk a Mediasportu za zorganizování vyhlášení MMČR, PČR-S, 

PČR-rally, MČR HA, MMČR CCR a MČR AS dne 25. 11. 2011 ve Šternberku (info o neúplné

a nepřesné databázi jezdců – v přihláškách dostatečné info – nutno centrálně vést, SAS?):

z diskuze vyplynulo, že zásadní pochybení jsou na straně soutěžících při vyplňování 

žádostí o licence, přihlášek na podniky a dalších dokumentů, ve kterých by měly být 

požadované údaje ze strany FAS AČR vyplňovány v dostatečném rozsahu a detailech. SR 



proto žádá všechna SAS, pořadatele i pracovníky sekretariátu FAS o trvalé apelování na 

soutěžící  k uvádění správných, aktuálních a úplných údajů ve všech dokumentech!! 

- disciplinární řízení s ředitelem Rally Příbram 2011: rozhodnutím DK ze dne 5. 1. 2012 bylo 

jednání odloženo pro malou účast pozvaných svědků. O dalším vývoji této kausy bude SR 

informován, ale bylo zdůrazněno, že DK může vyslovit případný postih jen v rámci NSŘ a 

jen v oblasti sportovní – finanční pohledávky musí postižení jednotlivci i organizace řešit 

jinými postupy, v případě nedohody soudní cestou!!

- školení 2012, návrhy delegací 2012 (viz samostatné body v dalším jednání) – řešeno dále

- dotazy Jiřího Valenty (viz dále)  - řešeno dále

3. Sportovní svaz rally v roce 2012

- k projednání, doplnění, úpravám a schválení předloženo složení SR, úkoly jednotlivých

členů a jednací řád SR (viz příloha): SR schválil bez připomínek

4. Informace z FIA a FAS AČR

               FIA:

-  Novák - info z FIA a FAS AČR:
byly vydány kompletní předpisy FIA  pro rally, český požadavek na 3 průjezdy RZ 
při seznamovacích jízdách nebyl akceptován, FIA trvá na dvou průjezdech, školení 
FIA na začátku března ve Švýcarsku (Martigny) příští rally komise FIA v únoru
v hodnocení FIA uplynulé sezóny byly naše soutěže hodnoceny v ME jako nejlepší 
Barum rally, v EP nejlepší Bohemie rally a na druhém místě Český Krumlov!!   

               - Regner info o poradě pořadatelů ME a IRC:
ve Freistadtu jen vyhlášení a dekorování vítězů za rok 2011, společná porada bude 
až při školení FIA ve Švýcarsku   

               FAS:      

- schválení složení svazů a komisí prezídiem AČR? Schváleno (viz NSŘ pro 2012)!

- NSŘ a SPR: servisní doby čl. 41.1.2 umožňuje 15-30 min. mezi dvěma skupinami RZ, 

přístup k pokutám za SJ? (čl. 15.2.2), trest za jízdu NE na 4 volně se točících kolech? (čl.

15.1.5), apod.:

Po diskuzi přijal SR tyto závěry:

a) Pro naše rally započítávané do evropských soutěží FIA v případě startu i PČR (v roce

2012 Hustopeče) budou odlišnosti pro PČR uvedeny v samostatné příloze ZU, kterou 

bude schvalovat jen FAS AČR, tzn., že pro záležitosti neuvedené v této příloze budou 

platit i pro účastníky PČR podmínky uvedené v ZU, schválených FIA 

b) Pro servis mezi dvěma skupinami RZ umožňuje článek 41.1.2 SPR servisní dobu 15 –

30 minut. SR  d o p o r u č u j e pořadatelům našich rally využívat dobu 30 minut!!

Pro případ, že se naši pořadatelé rozhodnou ve svých ZU pro jinou servisní dobu žádá 

SR, aby v takovém případě byly stanoveny tyto doby v lehce počitatelných časech, tj. 

např. 15, 20, 25 minut!!

c) Překročení rychlosti při SJ: pro naše „evropské“ rally platí SPR, čl. 15.2.2!!!, pro 

ostatní rally (volné podniky, PČR, sprinty, Valašská rally a rally Příbram) doporučuje 

Svaz rally pořadatelům uvést do ZU finanční pokuty ve výši 1000,- Kč za překročení 

povolené rychlosti o 10 km/hod. a více, a pokutu 2000,- Kč za překročení o 20 

km/hod. a více. Při druhém překročení pokuty dvojnásobné.



Pro sledování dodržování předpisu o SJ doporučuje Svaz rally pořadatelům využívání 

systému sledování vozidel GPS!!

d) Porušení čl. 15.1.5 SPR (čtyři volně otočná kola s pneumatikami) s ohledem na 

zásadní ohrožení veřejnosti a ostatních účastníků silničního provozu doporučuje Svaz 

rally příslušným sportovním komisařům řešit vyloučením dotyčné posádky ze 

soutěže. V souvislosti s tím SR apeluje na ostatní činovníky, podávat informace o 

porušení čl. 15.1.5 sportovním komisařům předepsaným postupem s důkladným 

zdokumentováním přestupku!!

- reprezentace (za výsledky v minulé sezóně vznikl u MŠMT nárok na příspěvek na 

reprezentaci takto:  1 místo SWRC, 1 místo PWRC, 1 místo ME, 1 místo Junior Academy a 

4 místa EP-S):

kandidáti (vyjádřili zájem o repre starty v těchto kategoriích) 

SWRC 0, 

PWRC  0, 

ME: Černý, Semerád?, Tlusťák?

EP-S  Pech, Valoušek?, Orsák, Běhálek, Arazim, Štajf, Šlehofer, Černý?, Semerád?

Rozhodnutí SR:

WRC:  Prokop  (FAS se pokusí při jednání s MŠMT o přesun příspěvku z SWRC na WRC)

ME:    Černý (náhradník Tlusťák)

EP-S:  Pech, Valoušek, Orsák, Běhálek  (náhradníci v přesném pořadí: Šlehofer, Semerád,

           Arazim, Štajf).

FAS se pokusí při jednání s MŠMT o přesun příspěvku z PWRC do jiné „kategorie“!

- Předseda SR předložil členům návrh delegací činovníků na jednotlivé soutěže 2012: 

SR vzal materiál na vědomí s tím, že vzájemné přesuny, změny či doplnění jsou možná.   

5. Odjeté podniky od posledního zasedání SR (hodnocení viz přílohy)

- TipCars Pražský rally sprint (2. - 3. 12. 2011)

- PdTech Mikuláš rally Slušovice (10. 12. 2011)

- Janner Rally (5. - 7. 1. 2012)

a) SR vzal zprávy a hodnocení o odjetých soutěžích na vědomí s tím, že zabývat se v tuto chvíli

              zařazením či nezařazením Janner rally do seriálu MM ČR pro r. 2013 je velmi předčasné, bude  

              řešeno později v kontextu s ostatními podniky.  

b) SR požádal p. Mochana o zorganizování pracovní schůzky bezpečnostních delegátů (Mochan,  

              Regner Jan, Smolík, Filip, Ondroušek, Schovánek Filip) a na té se pokusit o vytvoření 

              základních prvků bezpečnostního manuálu a jednotného pohledu všech na jednotlivé prvky 

              za účelem sjednocení hodnocení bezpečnosti na všech našich soutěžích.

c) SR pověřuje předsedu dohledáním a vytvořením kopií hodnocení soutěží z roku 2011 a 

poskytnout je činovníkům nominovaným na letošní soutěže, aby bylo možno porovnat 

případné změny k lepšímu či horšímu!     

6. Akreditační podmínky, omezení počtu vest, falešní novináři: text do SPR?

Filip Schovánek informoval SR o opatřeních na straně Mediasportu, tj. o výrobě zcela nových 

novinářských vest s novou barvou a naprostém vyřazení „starších“ typů vest. Za loňský rok, 

kdy vesty novinářům předávali pracovníci Mediasportu, nedošlo ke ztrátě ani jedné z vest, po 



tratích se tedy pohybují lidé v novinářských vestách, ztracených za původního systému, kdy 

vesty předávali pořadatelé jednotlivých soutěží nebo lidé, kteří si vesty „vyrobili“ sami.

Mediasport také apeluje na pořadatele, aby informovali traťové komisaře o nezbytnosti i 

jejich kontroly osob v novinářských vestách (vesta Mediasportu + odpovídající visačka 

pořadatele)!!, aby se eliminoval pohyb v blízkosti tratí RZ „samozvaných“ a falešných 

novinářů a pořadatelů!!

SR při této příležitosti doporučuje pořadatelům soutěží používat pro všechny „řadové“ 

pořadatele vždy na konkrétní RZ vesty stejné barvy („nemíchat“ na jedné RZ pořadatelské 

vesty různých barev!!!)

  

7. Zásady pro volné podniky v rally (viz příloha): SR předložené zásady schválil s tím, že volné 

podniky mohou být zásadně jen jednoetapové a použití zádržného systému hlavy je povinné 

též pro vozy SA3 v PČR

8. Zásady pro zkrácenou rally školu (viz příloha):  SR neschválil předložené zásady a rozhodl, že

pro volné podniky budou „jednorázoví“ zájemci proškoleni o základních povinnostech a poté 

jim bude vystavena „jednorázová spolujezdecká licence“ platná výhradně na ten který 

konkrétní  volný  závod!!

9. Školení  (návrh programů viz příloha):

- jezdců  (28.1. Fryšták, 29.1. Klatovy,  4.2. Praha dop., Želiv odp.: HA a PČR)

- pořadatelů  (25.2.  Vyškov)

Předložený program školení jezdců i pořadatelů SR schválil (p. Kunc se z osobních důvodů 

omluvil ze školení pořadatelů 25.2. ve Vyškově !! – nutno nahradit jiným lektorem)

10. Žádosti:

- Žádost Karla Jakeše o prioritu ASN pro Miroslava Jakeše (korespondenčně ANO): SR 

potvrdil!

- Lukáš Strouhal žádost o mezinár. licenci  (korespondenčně  ANO – !): SR potvrdil!

- Vyškov 7. - 8. září (MČR HA+PČR+volný) – (korespondenčně ANO, většinou s podmínkou 

personálních změn a 2x bez HA a PČR, tj. jen volný podnik), nutno definitivně 

rozhodnout:  Autoklub dodal na jednání SR ze své evidence aktuální (17. 1. 2012) 

personální složení výboru Hanáckého rally klubu v AČR (Ing. Petráš, Jan Olejníček, Zdeněk 

Bednář) a protože se složení výboru diametrálně lišilo od seznamu, který obdržel 

předseda SR mailem dne 11. 1. 2012 (a rozeslal všem členům SR), rozhodl i z tohoto 

důvodu SR o definitivním nezařazení Rally Vyškov do letošního kalendáře podniků FAS 

AČR !  

- Připomínky Jiřího Valenty: body 1-4 viz příloha (vysvětlení ONI doplněné glosami Pavla 

Štípka), bod 5 řeší SPR, bod 6 řešen ve SPR, bod 7 názor vyjádřil jen M. Regner!:

SR souhlasil s tím, že bod 5 z připomínek J. Valenty řeší dostatečně SPR, evergreen bod 6 

(počet průjezdů RZ při SJ) je pro letošní rok rozhodnut, u bodu 7 doporučil p. Regner 

účetní přípravu cestovného pro činovníky ještě před soutěží, případně omezit maximální 

částky na 1 km interním předpisem pořadatele. SR souhlasil s tím tuto otázku centrálně 

neřešit.



Otázky č. 1 – 4 týkající se ONI systému: SR konstatoval, že k systému bez sledování 

vozidel se v současné době nelze vracet, takže nezbývá než-li se pokusit o vylepšení 

stávajícího systému, především lepším vykrytím tratí RZ. SR pověřil pana Valentu 

vypracováním základního projektu na mobilní vykrývače, posléze by FAS AČR požádal 

MŠMT o dotaci na tento projekt s tím, že vykrývače by byly svěřeny subjektu, který by je 

spravoval, poskytoval pořadatelům a dbal na jejich vracení a údržbu.  

- Žádost SAS Česká Lípa o licenci jezdecké školy rally – (korespondenčně ANO): SR své 

korespondenční rozhodnutí potvrdil

- Žádost Petra Vraje  jr.  o mez. licenci na sprint rally (chce jet EVO 10): SR konstatoval, že 

žadatel nesplňuje podmínky pro poskytnutí mez. licence a doporučuje žadateli 

postupovat dle NSŘ (absolvovat min. 3 soutěže s národní licencí, poté požádat o mez. 

licenci platnou pro sprintrally).

           

11. Asociace jezdců  rally

- viz příloha č. 9 = počet průjezdů při SJ!!! : SR konstatoval, že pro r. 2012 je počet průjezdů 

rychlostními zkouškami při SJ určen definitivně („evropské“ soutěže 2 průjezdy, ostatní 

soutěže včetně Valašské rally a rally Příbram průjezdy 3)!

- aktuální informace a požadavky: při závěrečném slavnostním ukončení sezóny předat 

poháry vítězům všech tříd (i těch „malých“, kde počet klasifikovaných nesplňuje předpis 

NSŘ, D 3.1, tj. 6 klasifikovaných závodníků). SR doporučuje tuto otázku dořešit dle 

ekonomických možností v závěru sezony mezi FAS AČR a organizátorem závěrečného 

vyhlášení! 

12. Různé: 

a) Na žádost organizátorů Rally Šumava 2012 uděluje SR souhlas s okruhovou RZ.

b) S ohledem na množství dotazů na možnost nižšího startovného u „nižších“ tříd sděluje 

SR, že tato možnost je plně v kompetenci pořadatele – je však nutno tento fakt uvést 

v ZU!

c) P. Gross otevřel otázku bezpečnosti při polokruhových RZ, jejichž počet se zřejmě 

s ohledem na ekonomiku soutěží bude zvyšovat. SR doporučuje pořadatelům i u 

polokruhových RZ vypracovat samostatný bezpečnostní plán a konzultovat jej včas 

s bezpečnostním delegátem nominovaným na tuto soutěž (postup shodný s čl. 35.5.2 

SPR). Dále SR apeluje na pořadatele dbát v tomto případě na propustnost trati, na počet 

a proškolení pořadatelů a traťových komisařů.

d) Filip Schovánek s p. Smolíkem přednesli předběžnou nabídku soukromého subjektu 

k poskytnutí vrtulníku pro pořadatele a kameru ČT. Podnikatel by vyčlenil dohodnutý 

počet letových minut, které by pořadatelům poskytl zcela zdarma jako protihodnotu za 

možnost realizace komerčních letů nad tratí soutěže. SR doporučil vypracování písemné 

nabídky, kterou by mohl podnikatel projednat a nabídnout jednotlivým pořadatelům při 

školení ve Vyškově 25.2. t.r.

13. Termín příští schůze: konec dubna, začátek května (po Valašce, Šumavě, Vysočině a Hrádku): 

termín s dostatečným předstihem prokonsultuje se členy SR předseda SROV.

Zapsal: Pavel Schovánek/18. leden 2012




