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Schůze svazu rally 
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SSR 05-092014 
 
Přítomni:     Kafka S., Kunc T., Kohout P., Pátl J., Regner M., Regner J., Smolík M.,  
  Valenta J., Štípek P., Trkola V. 
Hosté:           Novák Radovan (viceprezident pro automobilový sport) 

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

 
1. Zahájení 

- přivítání všech účastníků jednání 
- doplnění a schválení programu  

2.  Kontrola minulého zápisu 
- Koncepce Řádu mistrovství pro rok 2015+ schválena  
- Systém ONI, kontrola seznamovacích jízd, bude informovat M. Regner, fungování jednotek 

pro SJ a monitoring SJ, přijetí opatření, financování správce jednotek, informuje  
M. Regner, dále nutné zaslat pořadatelům nasledujicích podniků info ohledně plnění 
základních požadavků pro správu systému a spolupráci se servisní organizací ONI. 

- Volební konference SR FAS AČR 14.10.2014 v 15 hod, příprava voleb 
 Zásady pro školení jezdců 
-  návrh M. Regnera, systém bude předložen na jednání SR (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, GS FAS AČR 
zaslal předsedovi SR testovací verzi k náhledu, krátké představení systému a určení 
pravidel pro práci s ním 

- potřeba zrychlit předání zpráv P. Štípkovi ke zpracování, nutná zpětná vazba pořadateli 

  3.  Informace z FIA a FAS AČR     
 FIA Kunc, Novák: Zasedání rally komise v Paříži - zrušení tendru jednoho dodavatele 

benzínu. Finalizování kalendáře ERC, ERT jako v předchozích letech, pneu 2015 bude 
upřesněno. Nutná spolupráce mezii komisemi FIA v otázce bezpečnosti - komise rally, 
komise závodů do vrchu, komise pro podniky na uzavřených komunikacích. Jednotné 
formování pravidel pro aplikaci bezpečnostních opatření. 

 FAS  
- GS A.Eliáš informoval o přípravě volebních konferencí svazů. 

4. Aktuální záležitosti  
4.1. Předpisy a standardní postupy 2015 
 Zásady pro školení jezdců 
-  návrh M. Regnera, systém předložen a prezentován na jednání SR, M. Regner zašle 

členům SR připomínkovaný materiál k závěrečnému čtení. 
- Seznamy jezdců a spolujezdců, GS FAS zaslal předsedovi SR testovací verzi 

k náhledu,krátké představení systému a určení pravidel pro práci s ním.  
 Systém mistrovství 2015 
- Schválen koncept pro tvorbu řádu mistrovství, dopracování zvoleného návrhu pro sezonu 

2015 v řádném termínu. Předseda SR rozešle členům SR materiál k připomínkování. 
- Název jednodenních rally: Sprintrally serie 



 Rally kemp 
- Na základě projednání materiálu M.Regnera pro zásady školení jezdců, SR rozhodl, že 

pořadatelem Rally  kempu budou Rally školy, termíny RK budou řádně předhlášeny. Hlavní 
náplní zůstává připravit jezdce k přechodu na vůz 4WD. Náplň školení  v RK bude součástí 
materiálu, který definitivně schválí SR na dalším jednání. 

 Systém licencí pro jezdce 2015 
- Sytém licencí zpracován k prvnímu čtení, předseda SR rozešle členům SR k 

připomínkování 
 Vyhlášení mistrů 2014 

- Místo: Zámek Holešov, datum: odsouhlasena navrhovaná změna termínu 24. 10. 2014, 
čas: 19 hod, program: informuje M. Regner a T. Kunc 

5. Žádosti jezdců 
- Pavel Ševčík: schváleno 
- Radim Vavřík: zamítnuto  

6. Žádosti pořadatelů 
- Rally Vsetín – úprava tratě, SR vzal na vědomí, BD Martin Konečný v kontaktu  

s pořadatelem 
- Rally Krkonoše: schválena koncepce a formát rally, upravena doba pro SJ, Rally 

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

8. Odjeté podniky 
Rally Hustopeče  (MMČR + PČR) 

- 50 + 33 posádek 
- Menší zájem diváků, operativní řešení komplikace s povolením průjezdu na RZ, velké 

nasazení pořadatele vyřešit včas tento problém  
- Velmi velký prostor pro servis 
- Tradiční tratě s typickou kulisou vinic 
- BP graficky slabý, obecný, postupně doplňován 
- DM s dostatečnou kapacitou, dobře organizována a připravena 
- Liknavý přístup pořadatelů na RZ 
- Dispečink a řízení rally ředitelem – pohodový průběh 

Rally Bohemia  (MMČR + HA + Rally Legend) 
- 55 + 32 + 36 posádek 
- Velmi dobře uspořádaný podnik, pohodový průběh 
- Velký zájem posádek, velká divácká kulisa 
- Ředitelství v reprezentativních prostorách 
- Tradičně atraktivní start a předání cen, tisková konference u rampy 
- Tradičně náročné rychlostní zkoušky, citlivě postavené retardéry 
- Vzorový servis, 2x divácká superspeciálka 
- Posádky nedostaly PU č.1, nic se nepodepisovalo 
- Nadstandardní počet pořadatelů 
- BP graficky velmi pěkně zpracován, dostatečná kapacita DM 

Rally Pačejov  (MČR-S + MČR HA) 
- 134 posádek 
- Velmi dobře uspořádaný podnik, získává stále větší oblibu u posádek 
- Velký zájem posádek, přesto harmonogram dodržen 
- Perfektně zvládnuté ceremoniály, předstartovní show, ohňostroj, tisková konference po 

dojezdu 
- Náročné a velmi pěkné rychlostní zkoušky (RZ 1 rychlá) 



- BP připraven dobře, drobné opravy při realizaci odstranila předjezdecká vozidla 
- Dobré vedení rally ředitelem a dispečinkem, výborná činnost HČB (Maxa) 
- Zkušení pořadatelé na RZ, někteří již na 3. rally v letošním roce, dobře proškoleni 

(Valenta) 
9. Mediasport 
- Společnost Mediasport s.r.o. v roce 2015 promotérem rally. 
10.  ONI sytém 
- Schůzka ONI systému a zástupců rally v Olomouci 11.9.2014. Ing. Tomčala 

seznámil H. Chvojkovou a T. Kunce s rozsahem navrhovaných úprav ONI systému 
pro rok 2015. Prodiskutovány připomínky ze strany dispečerů. Předseda zašle 
členům SR dokument navrhující rozšíření systému, bude projednáno na další 
schůzi SR. 

11. Různé   
- Předseda SR informoval o tom, že probíhají jednání s Asociací krajů a Sdružením měst a 

obcí ve věci prezentace Manuálu pro obce.V současné době čekáme na potvrzení termínu 
prezentace SR při jednání dopravní komise AK.  

- Školení první pomoci vybraným posádkám na nadcházejících podnicích do konce sezony 
2014 začalo ve Vyškově. O školení informuje M.Konečný. Další školení proběhnou 
v Jeseníkách, Vsetíně a Příbrami. 

- Schválen volební klíč a složení SR před nádcházejícími volbami, odesláno sekretariátu FAS 
AČR. 

12. Termín příští schůze:  
- Další jednání bude svoláno předsedou SR. 

 
Tomáš Kunc 

předseda SR FAS AČR 
 


