ZASEDÁNÍ SVAZU RALLY AČR
10. duben 2015 – 10,00 – SAS Zlín
SSR 02‐042015
Přítomni:

Kafka Stanislav, Kunc Tomáš, Regner Jan, Regner Miloslav, Smolík Miroslav, Štípek
Pavel, Valenta Jiří, Roman Kresta

Hosté:

Eliáš Adam (generální sekretář FAS AČR)
Kopecký Luděk (sportovní manažer FAS AČR)
Konečný Martin (BD FAS AČR)
Černohorský Petr

Omluveni:

Radovan Novák, Miroslav Šlambora

Program jednání:
1.

Zahájení
‐ přivítání všech účastníků jednání
‐ doplnění a schválení programu

2.

Kontrola minulého zápisu
‐ Systém ONI, zlepšení fungování kontroly SJ pro rok 2015, celková úprava systému dle
požadavků
‐ Reprezentace, podpora juniorů
‐ Jezdecká školení – poděkování jednotlivým střediskům a lektorům za přípravu a zdárný
průběh školení
‐ Školení pořadatelů Praha – velká účast, úspěšné absolvování testů, poděkování lektorům
‐ Školení vedoucích RZ – proběhlo v Žiželicích a Klatovech, nová náplň školení, pozitivní reakce
‐ Školení hlavních lékařů rally – velmi kladně hodnoceno, seznámí s Bezpečnostním mauálem a
novinkami v blasti dispečinku a ONI systému
‐ Testování Zlín a Praha
‐ Veškeré materiály pro školení jezdců v rally školách aktualizovány a předány SAS –
poděkování za spolupráci a lektorskou činnost p. F. Rosickému

3.

Informace z FIA a FAS AČR
‐ FIA Kunc: Komise pro pravidla na uzavřených tratích, ERT posunutí termínu rally ve Slovinsku,
nekoliduje s Krumlovem
‐ FAS GS A. Eliáš: VV FAS – schválení nominací činovníků rally, Prezidium AČR. Výzkum po
školení jezdců, K. Sobotková zodpovědna za PR, vytvoření společné disciplinární komise FAS a
FMS AČR

4.

Aktuální záležitosti
4.1. Hodnotící zprávy – aktualizování hodnotících zpráv HSK a BD, AJR
4.2. Tištěné tabulky pro pořadatele – tabulky Zakázaných prostor vytisknuty a jsou připraveny
k distribuci pořadatelům
4.3. Žádost M. Janota (jezdec) a P. Novák (spolujezdec), mez. licence + RGT ‐ schváleno SR

4.4. Info Svazu rally – zaslány informace k ONI systému a školení posádek z první pomoci,
všechny materiály předány pořadatelům na školení, uveřejnění na stránkách Autoklubu
rally safety
4.4. Žádost GS jezdci J. Orsákovi o předložený výpis z karty řidiče jezdce J. Orsáka. GS informoval
přítomné o komunikaci s J. Orsákem. SR navrhl postoupit tento případ FIA pro informaci.
Situace neodporuje řádům, má však etický rozměr, který SR není schopen postihnout. Pro
sezonu 2016 dojde k úpravě licencí – občan ČR český ř.p..
4.5. Schůzka GS A. Eliáše, T. Kunce a S. Kafky se zástupci Rally Kopná L. Minaříkem, R. Minaříkem
a A. Tlusťákem ve věci pořádání Mikuláš rally. Potvrzeno, že Mikuláš rally bude
organizována, L. Minařík se omluvil za výpady J.Minaříka vůči Svazu rally. J. Minařík již není
členem oragnizačního sboru Rally Kopná a Rallysprint Klubu v AČR Podkopná Lhota.
Mikuláš rally bude organizována jako volná rally (ne rallyexhibice).
5. Asociace jezdců rally
‐ Žádné zpráva z konání Valné hromady AJR a zvolení VV AJR.
6.

Doplnění SR
‐ Protože AJR letos bez komunikace – viz bod 5, provádí konzultace za jezdce rally s pořadateli
při přípravě RZ p. Černohorský ( Valašská rally, Šumava, Krumlov hotovo ). Z těchto důvodů
je předložen návrh kooptace P.Černohorského za člena SR. Schváleno SR, GS zašle členům VV
k hlasování per rollam

7. Reprezentace a podpora juniorů, žádosti jezdců
‐ Reprezentace a juniorské podpory 2015, VV FAS AČR schválen statut reprezentanta a
povinnosti z toho vyplývající, uveřejněno na internetových stránkách Autoklubu ČR
‐ Přehled žádostí o reprezentaci a podporu ke dni jednání SR (termín do konce ledna):
Junior: T. Pospíšilík
Reprezentace: M. Prokop WRC, V. Štajf ERC2,V. Pech ERC, J. Tarabus ERC, O. Bisaha ERC3
Podpora: M. Daňhelová
SR rozhodl takto:
M. Prokop 1,2 mil Kč
V. Štajf 200 tis Kč
V. Pech 400 tis Kč
J. Tarabus 1 mil Kč
T. Pospíšilík 600 tis Kč
Reprezentati obdrží 70 % z cílové částky, ostatní vyplaceno bonusově po sezoně, všichni
budou pozváni k podpisu reprezentačních smluv sekretariátem FAS AČR.
8.

Mediasport
‐ Veškerá komunikace probíhá s pořadateli bez problémů
‐ Manuál log a komunikace šampionátu bude zaslána pořadatelům

9.

ONI sytém
‐ Proběhla revize jednotek a instalace žluté vlajky. Veškeré dokumenty k instalaci žluté vlajky
uveřejněny na stránkách Autoklubu ČR. Servisní organizace Rally Zlín zajištuje veškerou
technickozu podporu a konzultace posádkám. Seznam vozů, které neprošly testováním,
opatření pro instalaci žluté vlajky a revizi systému
‐ Podpora pořadatelům – půjčovací jednotky k SJ zápůjčovány pořadatelům recipročně formou
reklamy, informace zaslány e‐mailem ředitelům rally
‐ Veškeré informace k ONI sytému zaslány pořadatelům, zaktualizováno na webu Autoklubu

‐ J. Tomčala informoval přítomné o podpoře servisní organizace a pořadatelů v prvních třech
podnicích
10. Rally kemp
‐ Rally kemp konaný 2. ‐ 3. 4. se zúčastnili tito žadatelé o licence typu B. R. Vavřík, J. Nipča,
Š. Zabloudil, D. Suchařípa, J. Čapka, D. Zpěvák, J. Hladík, B. Rendlová
‐ Kemp proběhl dle schválených propozic, jezdeckou část vedl V. Pech, pochvaloval si nasazení
všech účastníků. Poděkování všem za realizaci kempu.
Termín dalšího kempu 17. 4., lektorem opět V. Pech
11. Bezpečnostní skupina při Svazu rally
‐ Všechny požadované materiály uveřejněny a předány pořadatelům. Poděkování za spolupráci
při přípravě všech školení
‐ Příprava naučného videa pro pořadatele
12. Různé
‐ Předseda SR se setkal s M. Radou (předseda org. výboru Rally Agrotec Hustopeče), společně
se SR připraví vyhlášení Rally 2015.
‐ M. Rada informoval o zájmu spolupracovat se SR na realizaci Rally Akademie. Dále seznámil
s projektem Skoda Fabia R2 do rally, zájem připravit vůz a komplexní služby s tímto spojené
‐ Proběhne schůzka s M. Radou, A. Eliášem, T. Kuncem a S. Kafkou, SR bude informován na
dalším jednání
‐ J. Valenta: individuální postup k pořadatelům při akreditaci místních médií, T. Kunc projedná
s K. Loudou
‐ Žádost L. Brtníčka A. Eliášovi a T. Kuncovi: stanovisko SR, Pohár mládeže pouze na podnicích
RSS, použít lze vozidlo třídy k tomuto povolené, bez vyjímek
‐ Svaz rally doporučuje pořadatelům tisknout ZU pro posádky
‐ Žádost Organizačního výboru Rallye Český Krumlov ve věci povolení nasazení PO HZS JČ kraje
při konání Rally Český Krumlov 2015: SR rozhodl neudělit vyjímku, pro všechny rally
v kalendáři platí dle NSŘ 2015 užití záchranného systému ASR. T. Kunc informuje L. Šaláta

Tomáš Kunc
předseda SR FAS AČR

