Autoklub České republiky
Federace automobilového sportu
Svaz rally AČR

Schůze svazu rally
13. června 2014 – 11,00 – Agrotec Hustopeče
SSR 06-032014

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Kafka S., Kunc T., Kohout P., Pátl J., Regner M., Regner J., Smolík M.,
Valenta J.
Štípek P., Trkola V.
Novák Radovan (viceprezident pro automobilový sport)
Eliáš Adam (generální sekretář FAS AČR)
Rada Martin (předseda org. výboru Rally Agrotec, aktivní jezdec rally)

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

2. Kontrola minulého zápisu
- pravidla pro volné podniky připravena (viz dále) – prodiskutovány s pořadateli těchto
rally, dle došlých žádostí zrušena Rally Lužické hory a Rally Kostelec. Rally Vyškov a
Rally Krkonoše zařazena do MČR Sprint 2014
- systém ONI, kontrola seznamovacích jízd, fungování jednotek pro SJ a monitoring SJ,
přijetí opatření, financování správce jednotek, informoval M. Regner, nutné zaslat
pořadatelům následujících podniků info ohledně plnění základních požadavků pro správu
systému a spolupráci se servisní organizací ONI
- školení pořadatelů Zlín
- školení pořadatelů VRZ, ZVRZ, VBRZ – Žiželice, Klatovy, Lhota u Zlína, informuje S.
Kafka, J. Valenta, J. Regner. SR rozešle BD seznam absolventů těchto školení.
 Zásady pro školení jezdců
- návrh M. Regnera, systém bude dopracován během měsíce ledna 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, úkol trvá
- potřeba zrychlit předání zpráv P. Štípkovi ke zpracování, nutná zpětná vazba pořadateli

3. Informace z FIA a FAS AČR
 FIA Novák, Kunc:
- Posunut termín představení tendru k použití jednotného paliva, během měsíce července
budou členové komise informováni. Nutno přijmout změny v rozdělení skupin ME,
vytvoření strategické skupiny k budoucnosti ME a ET v součinnosti s promotérem
Eurosport. Pro národní podniky konající se ve stejném termínu jako ME a ET jsou
povinné separátní přihlášky pro účastníky. Zrušena SIBIU Rally

 FAS
- Mgr. Adam Eliáš novým Generálním sekretářem FAS AČR, Luděk Kopecký sportovní
manažer
- podepisování reprezentačních smluv
- SR předložil návrh rozpočtu programu V a finančních příspěvků reprezentace
- Předseda SR zaslal žádost Prezidiu AČR ve věci komunikace s médii

4. Aktuální záležitosti
4.1 Předpisy a standardní postupy 2015
 Zásady pro školení jezdců
- Návrh M. Regnera, systém bude dopracován během měsíce ledna 2014, úkol trvá, SR
bude připomínkovat materiál pro školení jezdců
- Nutno aktualizovat seznamy jezdců a spolujezdců pro rally, zpracováním a vedením
seznamů je pověřen Mirek Smolík, sekretariát FAS AČR poskytne podklady

 Systém mistrovství 2015
- Prodiskutovány jednotlivé návrhy.
 Předjezdci
- Nutno posílit a zkvalitnit práci předjezdeckých posádek, BD aktivně spolupracovat
s těmito skupinami
- Vytvoření další stabilní skupiny, SR osloví potenciální adepty na vytvoření této skupiny
 Rally kemp
- Budoucnost a pojetí Rally kempu v roce 2015, dále návrh P. Kohouta na tzv. druhý
stupeň rally školy. Nutno zpracovat osnovu pro kemp a pro nadstavbovou část tzv. Rally
akademii. Podklady předloží pánové M. Regner, J. Pátl a P. Kohout k diskusi na další
jednání SR
 Systém licencí pro jezdce 2015
- Zjednodušit systém vydávání licencí pro další sezonu. Návrhy zpracují pro první čtení S.
Kafka a T. Kunc
 Vyhlášení mistrů 2014
- Místo, program, a datum bude sděleno co nejdříve, probíhá finalizace podmínek
k uskutečnění, předseda SR bude informovat na další schůzi SR

5. Žádosti jezdců
- Michal Ciller, Radek Koťátko, Michal Kojdl, Zdeněk Drmota, Jan Kubala, Veronika
Havelková: schváleno
- Martina Daňhelová – žádost o podporu jejího projektu
- Jan Černý – žádost o podporu NF AČR

6. Žádosti pořadatelů
-

Valašská rally - kilometráž
Krkonoše dodatečná změna termínu, zařazení MČR Sprint
Krumlov, Šumava, Hustopeče použití pne 15“ v MMČR, schválení do konce sezony SR
Žádost Škoda Motorsport Test Bohemia, Barum

7. Asociace jezdců rally
 Návrhy k projednání
- P. Kohout informoval o průběhu kontrol tratí AJR

8. Odjeté podniky
 Rally Český Krumlov (ET, MMČR)
- Velký zájem posádek
- Zlepšení organizace řízení rally
- Tradiční centrum v ČB
- Doprovodný programy rally legend
 Rallye Šumava (MMČR + HA)
- 33 + 47 (HA) posádek
- Velmi dobře uspořádaný podnik
- Aktivní ředitel, aplikace nových věcí
- Velmi dobře zorganizovaný servis v Janovicích, výborné zázemí
- Malý zájem posádek
- DM vybrána vhodně, dostatečná kapacita
- Pořadatelé v pátek - slabší rozjezd
- Málo cedulí Zakázaný prostor
- Páskování vjezdů z polních cest a z luk příliš blízko u tratě RZ
 Valašská sprintrally
- Velké problémy před podnikem
- Úpravy tratě a harmonogramu, nedostatečné mezery mezi jednotlivými průjezdy
- Nízká kapacita servisu
- Velká návštěvnost
- Těžké nehody
- Rychlejší úseky
- Diskutováno s ředitelem rally za účasti T. Kunce, S. Kafky, M. Regnera, M. Smolíka

 Sprinrally Pokopná Lhota
- Velká účast posádek
- Nahuštěný harmonogram, těsné mezery mezi průjezdy
- Velká a dobře organizovaná servisní zóna
- Na mnoha místech problém s aktivitou pořadatelů
- Divácká kulisa

9. Mediasport
- J. Pátl informoval o probíhajícím jednání s TV Prima o možnosti vysílat reportáže z rally
na této stanici

10. Různé
- Předseda SR informoval o tom, že probíhají jednání s Asociací krajů a Sdružením měst a
obcí ve věci prezentace Manuálu pro obce.
- Předseda SR projedná s předsedou lékařské komise MUDr. Procházkou možnost
realizace pravidelných školení první pomoci vybraným posádkám na nadcházejících
podnicích

11. Termín příští schůze:
- Další jednání bude svoláno na konec července

Tomáš Kunc
předseda SR FAS AČR

