ZASEDÁNÍ SVAZU RALLY AČR
15. září 2015 – 10,00 – Praha, Autoklub ČR
SSR 04‐092015
Přítomni:

Kafka Stanislav, Kunc Tomáš, Regner Miloslav, Smolík Miroslav,
Černohorský Petr, Štípek Pavel, Šlambora Miroslav

Hosté:

Novák Radovan (viceprezident pro automobiloý sport)
Eliáš Adam (generální sekretář FAS AČR)
Kopecký Luděk (sportovní manažer FAS AČR)
Konečný Martin (BD FAS AČR)
Štípek Václav (Rally Agropa)
Šalát Luboš (SZHA)
Klaus Petr (SZHA)
Bělák Zděněk (SZHA)

Omluveni:

Regner Jan, Kresta Roman

Valenta Jiří,

Z důvodu společných témat (vyhlášení sezony 2015, příspěvek jednotlyvým pořadatelům, příprava
NSŘ 2016 pro rally a rally HA) se schůze SR zúčastnili i zástupci SZHA.
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, shrnutí po třech odjetých podnicích, aktuální informace.
‐ Reprezentace, podpora juniorů.
‐ Mediasport
‐ Valašská rally
‐ Rally talent, Rally star

3.

Informace z FIA a FAS AČR
‐ FIA R. Novák a T. Kunc: Zprávy ze světové rady – účast zahraničních jezdců v národních
mistrovstvích. Informace z FIA Regionální rally komise, připravují se konečná pravidla pro
Evropskou trofej, použití pneu v ET není rozhodnuto, Eurosport co nejdříve informovat o
kalendáři ME.
‐ FAS GS A. Eliáš: Proběhlo zasedání VV FAS AČR, předložení řádů jednotlivých disciplín do
24. 9. 2015, informace o jednotlivých vyhlášení. Rally talent a Rally star finálové kolo
v Sosnové 23. ‐ 24. 10. 2015. Za SR se zúčastní T. Kunc a S. Kafka.

4.

Aktuální záležitosti
4.1. Příprava kapitoly F NSŘ, systém mistrovství, příprava schůzky s pořadateli k sezoně 2016.
Kapitola F NSŘ 2016 bude k prvnímu čtení zaslána do 24. 9. 2015 L. Kopeckému. Systém
mistrovství jako v roce 2015, budou provedeny změny v přidělování bonus bodů.
Uskutečněna schůze s pořadateli zařazenými v kalendáři 2015, podány informace
k následující sezóně a proběhla diskuse nad návrhem kalendáře 2016.
4.2. Aktuální došlé přihlášky pořadatelů pro rok, návrh kalendáře 2016, projednáno s pořadateli
4.3. Příprava volební konference 2015, datum 13. 10. Praha AČR, účastníci konference budou
pozváni předsedou SR, obdrží volební řád.
4.4. Valašská rally – aktuální situace a budoucnost. Svaz rally vzal na vědomí hodnotící zprávy
SSK a BD. SR vzal na vědomí rezignaci M. Hošáka na funkci předsedy OV Valašské rally.
T. Kunc a S. Kafka budou jednat o budoucnosti rally s J. Tomaštíkem a M. Hošákem. Svaz
rally má zájem o zachování Valašské rally, ovšem SR musí být předložena jasná koncepce
rally včetně teritoriálního vymezeni s finančním a personálním plánem. Svaz rally se sešel
po schůzce s pořadateli s M. Hošákem a J. Tomaštíkem, kteří informovali o uzavřené
dohodě a spojení se v rámci pořádání VR 2016. Pořadatelem bude společnost JTRT pro
s.r.o., která uzavřela spolupráci s ÚAMK AutoMotoKlubem Vsetín, byl zaslán návrh
realizačního týmu. SR souhlasí se zařazením do kalendáře, T. Kunc podá zprávu prezídiu.
4.5. Rozdělení bonusových složek pořadatelům ‐ Svaz rally schválil rozpočet pro rok 2015.
Součástí rozpočtu nově kapitola 220 tis. Kč ‐ Pořadatelé, ze které bude vyplácena bonusová
složka pořadatelům dle hodnocení z jednotlivých podniků. Na základě úspěšně proběhlých
podniků rozhodl SR přidělit pořadatelům bonus ve výši 30/15 tis. Kč (dvou/jednodenní), za
uspořádaný podnik. Bonus se nevztahuje na pořadatele VR 2015.
Svaz závodů historických automobilů obdobně každému pořadateli MČRHA přiznal bonus ve
výši 24/12 tis. Kč – rozpočt SZHA je přílohou zápisu ze schůze SZHA.
U dosud neodjetých podniků je vyplacení bonusu podmíněno úspěšnou realizací rally –
hodnocení SR a SZHA

5.

Reprezentace
‐ Informace o průběhu sezony reprezentantů:
Vojtěch Štajf ERC2 – 6/7, vedení ERC2, Janner 1. místo, Lotyšsko 8. místo, Severní Irsko
1. místo, Azory 3. místo, Belgie 2. místo, Barum rally 2. místo. Do konce sezony Rally Cyprus a
Rally du Valois
Jaromír Tarabus ERC1 – Janner 4. místo, Irsko 8. místo, Ypres 7. místo, Barum (hodnocena
pouze 2. etapa) 5. místo
Václav Pech ERC1 – Barum Rally 2. místo
Tomáš Pospíšilík – Lavanttal Rakousko superrally 5. místo ve třídě 2. etapa,Český Krumlov 5.
místo ve třídě, Danube Delta Rally Rumunsko ET 1. místo ve třídě, Barum rally nedokončil, po
první etapě 7. místo ve třídě
‐ SR rally vzal na vědomí informace o odjetých podnicích a výsledcích reprezentantů, rozhodl,
že do konce listopadu (po skončení sezony) bude provedena rekalkulace navržených odměn
s přihlédnutím k umístěním v sezoně

6.

Odjeté podniky
‐ Na jednání SR pozvání zástupci prozatím odjetých rally. SR tak bude zvát všechny ředitele a
předsedy org. výborů odjetých podniků. Cílem je projít hodnocení a získat zpětnou vazbu ze
strany pořadatelů.

Rally Hustopeče (MČR + HA)
‐ 86 + 13 (HA) posádek
‐ dobře uspořádaný podnik
‐ školení pořadatelů na dobré úrovni, nový HČB – dobrá práce
‐ přesné a důrazné řízení rally od ředitele
‐ velmi kompaktní rally
‐ rozlehlé servisní parkoviště
‐ kvalitně zpracovaný itinerář, velmi dobře zpracovaný BP
‐ zlepšit činnost vozů 04
‐ průzkumná vozidla vjížděla do RZ před bezpečnostním delegátem
‐ na RZ zvýšit četnost tabulek ZP, uděláno několik úprav na RZ
BD 306,5 b./ HSK 166,0 b.
Rally Bohemia (MČR, ME + MČR HA, RL, RRS)
‐ 113 + 46 (HA) posádek
‐ velmi početně obsazený podnik, součásti ME HA
‐ pěkné a náročné RZ, RZ Lobeč ‐ zrušen druhý průjezd – vysoký průměr
‐ rychlá řešení z dispečinku při řízení rally, jasná komunikace s ředitelem
‐ problematické uspořádání servisu a provozu v něm
‐ plnění časového harmonogramu, řešeno operativně
‐ různá kvalita přípravy RZ, i v jednotlivých úsecích na stejné RZ
‐ některé pasáže bez pořadatelů (až 6 km)
‐ zlepšit páskování na městských RZ, páska na zemi, zmuchlaná
‐ vzorově zpracovaný BP, zabezpečení některých míst však reálně neodpovídalo
‐ velmi dobře zpracovaný itinerář
‐ spolupráce s BD velmi dobrá, operativní řešení problémů
‐ dobrá činnost org. vozů
BD 300,0 b./ HSK 164,5 b.
Rally Vyškov (RSS, 2+)
‐ 70 posádek
‐ OPŘ RZ graficky velmi špatně zpracován
‐ Přes domluvu s pořadateli nedošlo k žádné návštěvě BD na školení pořadatelů
‐ Počet bezpečnostních vozidel neodpovídal řádům, výhrady k jejich funkčnosti
‐ Velmi pěkné servisní zázemí, ale servisní zóna (i TZ) bez pořadatelů
‐ Tankovací zóna pořadatelsky slabě chráněna
‐ Připravenost RZ včas (už i ve čtvrtek)
‐ Pořadatelská pasivita při nástupu na druhý průjezd, neodstraněny požadavky na úpravy
z prvního průjezdu, pozdní nástupy
‐ Dobrá propagace rally v regionu
BD 319 b./ HSK 0 b.

Rally Agropa Pačejov (MČR HA, RSS, 2+, Pravidelnost HA)
‐ 71 + 30 + 9 posádek
‐ Velmi dobře uspořádaný podnik, získává stále větší oblibu u posádek
‐ Velký počet startujících, přesto harmonogram dodržen, kompaktní rally
‐ Perfektně zvládnuté ceremoniály, předstartovní show, tisková konference po dojezdu
‐ Náročné a velmi pěkné rychlostní zkoušky
‐ BP velmi dobře graficky zpracovaný
‐ Dobré vedení rally ředitelem a dispečinkem, výborná činnost HČB (Maxa)
‐ Drobné zaváhání při výměně sanit
‐ Vybavení hasičů v tankovací zóně „podivné“
‐ Zkušení pořadatelé na RZ, někteří již na 3. rally v letošním roce, dobře proškoleni
(Valenta)
‐ Předpisové použití cedulí ZP, vzorové značení příjezdových cest
BD 371,5 b./ HSK 167 b.
7.

Mediasport
‐ Aktuální situace

8.

ONI sytém
‐ Po rally v Hustopečích proveden upgrade systému, provedena revize závad, odstranění závad,
montáž nových dílů
‐ Řešení technických problémů, přijatá opatření
‐ Předložení předávacího protokolu pro dokrytí systému SAS Zlín pořadatelům
‐ Vyhlášení tendru k dodání jednotek nové generace
‐ Testování nove jednotky NAM systémem při Barum rally

9.

Rally kemp
‐ Rally kemp č. 3 konaný 27. 7. 2015, lektorem R. Kresta, seznam účastníků: Lukáš Matěna,
Ondřej Bisaha, Štěpán Zabloudil
‐ Kemp proběhl dle schválených propozic, jezdeckou část vedl R. Kresta.
‐ Poděkování všem za realizaci kempu.
‐ Příprava vzdělávání v roce 2016 (školení, rallyškola, kempy, akademie)

10. Bezpečnostní skupina při Svazu rally
‐ Příprava naučného videa pro pořadatele
‐ T. Kunc projedná s předsedou lékařské komise MUDr. Procházkou stav informací, které jsou
k dispozici o závažných nehodách, které se udály v letošní sezoně
‐ Bezpečnostní leták pro diváky
‐ Bezpečnostní video pro diváky a širokou veřejnost
‐ Příprava materálů pro pořadatele na rok 2016
‐ Příprava bezpečnostních školení 2016
11. Různé
‐ Předseda SR se setkal s M. Radou (předseda org. výboru Rally Agrotec Hustopeče), společně
se SR připraví vyhlášení Rally 2015. Termín 6. 11. 2015 v Brně.

Tomáš Kunc
předseda SR FAS AČR

Rozpočet Svazu rally AČR pro rok 2015
Účet
501‐009
512‐001
512‐002
512‐003
518‐001
518‐010

Název
Spotřeba materiálu‐ostatní nákp materiálu
Cestovné‐tuzemské pracovní cesty
Cestovné‐zahraniční výjezdy
Cestovné‐náklady při akcích (ubytování, strava atd
Ostatní služby‐účastnické poplatky, bonusy pořadatelům
Ostatní služby‐ostatní nakupované služby

Náklady
295430,00
48000,00
57000,00
60000,00
225000,00
1261000,00

celkem

1946430,00

