Autoklub České republiky
Federace automobilového sportu
Svaz rally AČR

Schůze Svazu rally AČR
21. února 2014 – 13,00 – Autoklub ČR Praha
SSR 02-022014

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Kafka S., Kunc T., Kohout P., Pátl J., Regner M., Štípek P., Valenta J.
Regner J., Smolík M., Trkola V.
Novák Radovan (viceprezident pro automobilový sport)
Pospíšil Milan (předseda klubu mistrů)

1. Zahájení
- přivítání všech účastníků jednání
- doplnění a schválení programu

2. Kontrola minulého zápisu
- NSŘ a SPR FAS AČR 2014 vytištěny, změny a doplňky zapracovány
- pravidla pro volné podniky připravena (viz dále) – prodiskutovány s pořadateli těchto rally
- vyřízení došlých žádostí: P. Valoušek (mez. licence AWD – odsouhlaseno), V. Neumann
(mez. licence AWD– odsouhlaseno)
- systém ONI, kontrola seznamovacích jízd. M. Regner informoval SR o tom, že pro rok
2014 byly zakoupeny mobilní dokrývače a přenosné jednotky do aut pro seznamovací
jízdy. Cílem zjednodušit dokrytí jednotlivých RZ v členitém terénu bez signálu a
zabezpečit monitoring seznamovacích jízd. Všichni pořadatelé budou s těmito novinkami
seznámeni na pořadatelském školení ve Zlíně.
- bez dalších připomínek

4. Informace z FIA a FAS AČR
 FIA
- Ing. Novák: dne 12/3/2014 bude první zasedání FIA Rally komise v Paříži. Především
informace týkající se povinného použití jednotného paliva by měly být k dispozici na
tomto zasedání
 FAS
- Slavnostní večer u příležitosti výročí 110 let AČR, členové SR pozváni
- Školení jezdců a spolujezdců ve Zlíně, Klatovech, Praze a Želivi proběhlo za značného
zájmu jezdců a spolujezdců. Předseda SR děkuje střediskům automobilového sportu a
lektorům za bezproblémový průběh

5. Aktuální záležitosti
5.1 Předpisy a standardní postupy 2014
 Zásady pro školení jezdců
- návrh M. Regnera, systém bude dopracován do konce března 2014, úkol trvá, SR
schválí předložený materiál
- Nutno aktualizovat seznamy jezdců a spolujezdců pro rally, zpracováním a vedením
seznamů je pověřen Mirek Smolík, sekretariát FAS AČR poskytne podklady, termín do
konce března 2014
- Podrobný harmonogram k rally kempu v Žiželicích předložen, informace podal J. Pátl,
informuje SR v nejbližší době o obsazení odborné komise hodnotitelů absolventů
kempu.

- Seznam žadatelů o absolvování kempu projednán SR a ten stanovil následující
podmínky pro udělení licencí jednotlivým žadatelům, pro všechny zůstává podmínka
absolvování kempu.
Olga Lounová - dokončit 3 sprinty s AWD a potom lze i MMČR s AWD
Martin Trojek - dokončit 5 rally MMČR s 2WD pak AWD bez omezení, nebo 5 sprintů
s 2WD a potom lze sprinty s AWD
Martin Kraml - dokončit 4 rally MMČR s 2WD a potom lze sprinty s AWD
Vladimír Myslivec - dokončit 5 sprintů s AWD a potom lze i MMČR s AWD
 Modelový BP
- Pracovní setkání Bezpečnostní skupiny v rámci SR proběhlo v Brně (zápis je přílohou).
Všechny materiály připraveny, budou předány pořadatelům na ročním školení
22/2/2014 ve Zlíně
 Hodnocení rally
- Nově přepracované zprávy (HSK, BD, AJR, ŘED), návrhy a připomínky zapracovány
- Pořadatelům na pravidelném školení bude odprezentováno, že hodnotící zprávy budou
v případě potřeby diskutovány na dalším podniku příslušného šampionátu
 Bulletin
- Doplnit
60.1.3 OŠETŘENÍ PNEUMATIK
Nenamontované i namontované pneumatiky na ráfku je povoleno udržovat v prostoru
s teplotou do 35° C. Platí pro MMČR v rally a ostatní mistrovství pořádaná souběžně
na jednom podniku rally.
Při MČR ve sprintrally, při ostatních mistrovství pořádaných souběžně na jednom
podniku sprintrally a volných podnicích je ohřev pneumatik povolen
25. 4. PRŮBĚH SEZNAMOVACÍCH JÍZD
25.4.3. Počet průjezdů
Každý jezdec může projet každou RZ, případně její část, maximálně dvakrát (platí pro
ME a EP, ostatní rally třikrát). Rychlostní zkoušky, které se při rally jedou dvakrát nebo
vícekrát, jsou považovány za jednu rychlostní zkoušku. V průběhu seznamovacích jízd
budou komisaři kontrol na startu a na stanovišti Stop každé RZ zaznamenávat počet
průjezdů. Posádky mohou vjet a vyjet z RZ jen přes stanoviště kontroly na startu a
v cíly. Další kontroly mohou být prováděny i uvnitř RZ. Při podnicích v ČR jsou
používány pro seznamovací jízdy monitorovací jednotky se záznamem rychlosti jízdy.
Zřízení kontrol na startu a na stanovišti Stop není povinné. Pořadateli se doporučuje
vhodným způsobem provádět kontrolu funkčnosti – zapojení jednotek během
seznamovacích jízd.
25.4.4 Rychlost při seznamovacích jízdách
Pořadatel může určit povolenou rychlost v rychlostních zkouškách. Tyto limity musí být
uvedeny ve zvláštních ustanoveních a rychlost může být kdykoliv při seznamovacích
jízdách kontrolována. Pokud pořadatel určí jinou povolenou rychlost v rychlostních
zkouškách, než která je stanovena pravidly silničního provozu, provede označení
úseků s touto změnou dle odpovídajících pravidel o silničním provozu.

5.2 Systém školení hlavních činovníků, nominace
- detailní návrh ve formě nominační tabulky je přílohou zápisu, zohledněny pravidla pro
nominace a individuální požadavky činovníků
Školení pořadatelů Zlín, 22/2/2014
Program a obsah školení dle návrhu SR dodržen, podařilo se připravit všechny prezentace
k jednotlivým tématům a souhrnné CD pro pořadatele
Předseda SR děkuje SAS Zlín a všem lektorům za profesionální přístup k přípravě školení
Školení VRZ, ZVRZ, VBRZ, traťových komisařů
Místo a datum:
Žiželice
30/3/2014
Klatovy
12/4/2014
Lhota u Zlína 25/5/2014

- Bezpečnostní pracovní skupina zašle stručný program a personální obsazení školení
předsedovi SR
- průkazky FAS AČR obdrží vyškolení komisaři

6. Žádosti jezdců
- Vojtěch Štajf – reprezentace vybrané podniky Evropského poháru schváleno
- Martin Búš – reprezentace vybrané podniky Evropského poháru, ME Juniorů R2,
neschváleno
- Miroslav Jakeš – reprezentace vybrané podniky Evropského poháru, Mistrovství
Rakouska, neschváleno
- Martina Daňhelová – podpora, SR bere na vědomí
- Miroslav Talaváňa – mez. licence AWD schváleno
- Jan Lunga – podpora, odkaz na Nadační fond AČR
- Josef Radina - mez. licence AWD, schváleno
- Vladimír Myslivec – mez. licence AWD sprint, viz Rally Kemp
Luděk Mandík – mez. licence AWD sprint, schváleno
- Martin Hlavatý – mez. licence 2WD, schváleno
- Pavel Karlík – mez. licence 2WD, schváleno
- Zbyněk Hrabec – mez. licence 2WD, schváleno

7. Žádosti pořadatelů
T. Kunc a S. Kafka projednali s pověřením SR při školení pořadatelů ve Zlíně 22/2/2014
došlé žádosti o výjímky s těmito pořadateli:
- Kostelec n.Orlicí: žádost o uspořádání polookruhové zkoušky v pátek jako prologu
projednána s p. Krejsou. Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že ředitel nesouhlasí
s nepovolením jeho žádosti SR. SR korespondenčně znovu rozhodl jednohlasně
zamítnout žádost pořadatele rally Kostelec n. Orlicí. Zároveň doporučuje pořadateli
přehodnotit koncept rally směrem k platným NSŘ, kap. F Sprintraly 2014
- Vrchovina: pořadatel dosud nemá splněny závazky z pořádání loňského ročníku a bez
jejich vyrovnání neuvažuje o uspořádání rally v letošním roce. Předseda SR předá
informaci GS p. Kopeckému
- Krkonoše: projednán časový harmonogram uspořádání rally v harmonogramu 3 RZ.
Ředitelka rally B. Hlavatá vysvětlila záměr uspořádání 3 RZ v případě umístění tratí do
náročného terénu Krkonoš (kvůli dojezdové době je třeba i při pořádání 2 RZ použít čtyři
posádky záchranných týmů). V návaznosti na místní samosprávu navrhuje uspořádat v
pátek v podvečer prezentaci rally jako takové s doprovodnou účastí posádek. Protože v
NSŘ je uveden limit na uspořádání tohoto typu podniku na 24 hodin, lze tento
požadavek, stejně jako požadavek na odpolední seznamovací jízdy posádek, které
projeví zájem, požadovat za akceptovatelný. Paní ředitelka dobrovolné seznamovací
jízdy vnímá i jako podporu bezpečnosti, s tím, že začínající posádky budou mít na své tři
průjezdy dostatek času bez stresu. SR souhlasí s tímto konceptem.
- Český Krumlov: projednána žádost o uspořádání shakedownu mimo areál výstaviště
v Českých Budějovicích, toto dle ředitele p. Šaláta nepřichází z časových důvodů do
úvahy. Pořadatel netrvá na udělení výjimky a trať shakedownu pojede v opačném směru
než následnou RZ. SR souhlasí.

8. Asociace jezdců rally
 Návrhy k projednání
- Požadavek AJR o doplnění čl. 60.1.3 SPR 2014 bude vydán Bulletinem
- Kalendář MMČR pro rok 2015 a celková koncepce rally 2015 bude připravována SR od
měsíce června.

9. Odjeté podniky
 Janner rally
- 79 posádek
- průběh ovlivněn proměnlivým počasím (obtížná volba pneumatik), jinak bez zvláštních
problémů.
- pořadatelsky lépe zabezpečeno na tratích RZ
- velký počet diváků – po bezpečnostní stránce zvládnuto dobře, bezpečnostní plán
průměrné úrovně
- jezdci oceňují vstřícný postoj pořadatelů k prezentaci posádek a rally, rally je veřejným
zájmem
- opakují se stejné nedostatky z let minulých
- hodnocení HSK a AJR zasláno P. Štípkovi

10. Různé
- Vladimír Malina – předjezdci, žádost o podporu, projednáno předsedou SR

11. Termín příští schůze:
- Další jednání SR se uskuteční dle potřeby, svolá předseda SR

Tomáš Kunc
předseda SR FAS AČR

