
Autoklub České republiky
Federace automobilového sportu
Svaz rally

Zápis ze schůze svazu rally

9. prosince 2013 – 13,00 – Autoklub ČR Praha

SSR 01-122013

Přítomni:    Kafka S., Kunc T., Kohout P., Pátl J., Regner J., Regner M., Smolík M., Štípek P.,
Valenta J.

Omluveni: Trkola V., Regner M.

Hosté: Novák R. (viceprezident pro automobilový sport)
Kopecký L. (generální sekretář FAS AČR)

1. Zahájení

- přivítání všech účastníků jednání
- představení nových členů SR (Valenta, Regner J.)
- doplnění a schválení programu 

2. Kontrola minulého zápisu

- změny a doplňky do NSŘ projednány na jednání VV v Poděbradech
- příprava Standardních propozic FAS AČR 2014
- pravidla pro volné podniky připravena (viz.dále) – upřesnění 
- vyřízení došlých žádostí: M. Vopatřil (start s vozem AWD Mikuláš rally – zamítnuto), M.

Hůlka (mez. licence Partner Racing team – odsouhlaseno), P. Gargulák (dotaz k získání 
mez. licence při absolvování volných podniků - odpovězeno)

- dotazy a požadavky k Jänner rally 2014 zaslány pořadateli Ing. Novákem
- systém ONI, kontrola seznamovacích jízd, bude informovat M. Regner na dalším zasedání 

SR
- bez dalších připomínek 

3. Svaz rally v roce 2014

- dokument o složení, úkolech a jednacím řádu SR (viz přílohu SSR 01-122013)
- schváleno bez připomínek

4. Informace z FIA a FAS AČR    

 FIA – Novák
- Používání komerčního paliva po vypsání tendru FIA první polovina roku 2014, detailně 

bude teprve dořešeno dodávání (čerpací stanice, cisterna dodadavatele)
- T. Kunc navržen do komise rally FIA, schváleno bez připomínek
- Pravidelné školení pořadatelů a činovníků Turecko (Istanbul): účast Novák, Kopecký, 

Křížková, Kunc. Pořadatelé: Hustopeče, Zlín, Č.Krumlov

 FAS 
- Výroční konference AČR 23.11.2013, složení svazů schváleno
- Volné podniky Setkání mistrů v Sosnové, Pražský rallysprint, Mikuláš rally Slušovice, 

proběhly bez vážnějších problémů
- Vyhlášení Rally v České Lípě, předseda SR poděkoval za organizaci S.Kafkovi
- NSŘ připraveny pro tisk
- 20/12/2013 bude umístěn návrh kalendáře rally na stránky Autoklubu ČR



5. Aktuální záležitosti 

5.1 Předpisy a standardní postupy 2014

 Změna v označení tříd 
- tabulka nového FIA označení tříd, pro rok 2014 SR rozhodl ponechat stávající značení, 

rozhodnutí o zavedení nového označení u nás bude předhlášeno v prvním čtvrtletí 2014

 Zásady pro volné podniky v rally
- Schválena kapitola upravující pořádání volných podniků, doplněno a vloženo do kapitoly F 

NSŘ

 Zásady pro školení jezdců
- příloha návrh M. Regnera, systém bude dopracován během měsíce ledna 2014

- konání rally kempu pouze 1x ročně, účast pouze s vlastní / pronajatou technikou. 
Organizací pověřen J. Pátl, program campu bude předložen SR do konce února 2014

- SR schválil tyto termíny školení jezdců: 8/2/2014 Zlín, 9/2/2014 Klatovy, 15/2/2014 Praha, 
16/2/2014 Želiv

 Modelový BP
- V rámci SR schválena pracovní bezpečnostní skupina. Koordinátorem M.Smolík, členové 

Jan Regner, Jiří Valenta a Václav Filip. Cílem připravit podklady pro školení pořadatelů, 
vytvořit modelový BP a archiv symbolů, nově proškolit tvůrce BP jednotlivých organizátorů, 
koordinace BD během sezony 2014 

 Hodnocení rally
- systém hodnocení (HSK, BD, AJR, ŘED) návrhy a připomínky k současnému modelu 

zpracuje Pavel Štípek do 15/2/2014. Bude zodpovědný za vedení agendy hodnotících 
zpráv

- hodnotící zpráva budou v případě potřeby diskutovány na dalším podniku příslušného 
šampionátu

5.2 Systém školení hlavních činovníků, nominace 
- detailní návrh ve formě nominační tabulky bude zpracován po zkouškách činovníků 

(individuální možnosti a přání pošlete co nejdříve předsedovi SR)
- návrh předsedy SR na volbu hlavních činovníků (včetně nominačního záměru):
- stálý sekretář SK :    J. Mochan - MČR Sprint, Volný podnik
- návrh na HSK :    J. Regner, M. Regner
- návrh na BD:    M. Smolík,  bude doplněno 

Školení pořadatelů
Místo a datum: Zlín, 22/2/2014 od 9¨hod
Program:  MSŘ, NSŘ a SPR 2014, bezpečnost 2014
Organizace: SAS Zlín
Lektoři: Novák, Kunc, Kafka, Smolík, M. Regner, J. Regner, Valenta, Pátl, 

Kohout, Chvojková, Štípek, MUDr. Procházka, Němec

Náplň školení:   

- školení koncipováno jako jednodenní, dopoledne stručný výklad předpisů FIA, NSŘ a 
SPR, určeno ředitelům, tajemníkům, SK, stykařům

- nově zařadit do odpoledního programu školení se zaměřením na bezpečnost pro 
pořadatele podniků: seznámení s obecnými pravidly pro bezpečnost, jednotný systém 
školení pořadatelů v oblasti bezpečnostních školení, tvorba BP se zaměřením pro HČB a 
tvůrce BP

- souběžné zkoušky (zkušební komise) a vydávání licencí 
- sjednocení materiálů, které účastníci obdrží v rámci školení, skripta



Školení VRZ, ZVRZ, VBRZ, traťových komisařů
Místo a datum: Žiželice 30/3/2014

Klatovy 12/4/2014
Lhota u Zlína (bude doplněno)

Program: Praktická přípravy rally
Organizace: Rallyesport Poděbrady, SAS Zlín, PAMK Klatovy
Lektoři: M. Smolík, J. Regner, J. Valenta, M. Regner, S. Kafka, T. Kunc
Náplň školení:

- školení zaměřeno na praktickou přípravu RZ a tvorbu BP v praxi
- koncipováno jako jednodenní, dopoledne stručný výklad předpisů FIA, NSŘ a SPR, 

odpoledne praktická ukázka
- absolvent má nárok na průkaz FAS AČR, všechny tři složky
- sjednocení materiálů, které účastníci obdrží v rámci školení, skripta 

6. Žádosti jezdců – reprezentace

K dnešnímu dni Svaz Rally obdržel 8 žádostí o reprezentaci. Tři žádosti byly schváleny 
(Prokop, Černý a Tarabus), u ostatních žadatelů bylo rozhodnutí odloženo na příští 
zasedání s ohledem na neúplnost žádostí.

7. Asociace jezdců rally

 Návrhy k projednání
- Nelze prodloužit homologace helem
- Přilby BS6658 resp.6658-85 TYPE A/FR lze použít pouze v těchto disciplínách: Rally 

HA, PČR v rally, Rally pravidelnosti, Rally Legend

8. Standardní propozice rally

 Základní text a přílohy SPR
- Připravit návrh základní části standardů ke čtení, doplnit národní pravidla.
- Připraví J. Regner, T. Kunc, S. Kafka

9. Různé

- pojišťovna Renomia: Na dotaz S. Kafky jak postupovat v případě dlouhého řešení plnění    
pojistných událostí odpověděl L. Kopecký, že smluvní vztah je mezi organizátorem a 
pojišťovnou, tudíž je na pořadateli jak rychle připraví podklady pro rychlé plnění pojišťovny

- J. Valenta požádal J. Pátla o spolupráci při přípravě instruktážních filmů pro pořadatele

10.Termín příští schůze: 

- Další jednání SR se uskuteční ve Zlíně 21/2/2014

Tomáš Kunc
předseda SR FAS AČR



PŘÍLOHA SSR 01-122013

SVAZ RALLY V ROCE 2014

 Složení SR a rozdělení úkolů

Prezídium AČR schválilo pro rok 2014 toto složení SR: 

KUNC
Tomáš, Mgr. 

- člen VV, předseda SR, řízení činnosti, zpracování a předkládání 
materiálů, lektor školení, kontakt s odbornými komisemi a s AJR

KAFKA  
Stanislav,Ing.

- člen VV, místopředseda SR, předseda SHA – přenos informací tvorba 
NSŘ a SPR, lektor školení

REGNER
Miloslav

- člen VV, předseda komise AS, vzorová dokumentace, řízení školení 
jezdců, lektor školení, správce ONI systému, SK

REGNER
Jan

- styk se zahraničními partnery, spolupráce při přípravě materiálů, lektor 
školení, evidence rozhodnutí a postihů, HSK

TRKOLA
Václav

- zástupce týmů, přenos zkušeností z mistrovství FIA a informace od 
výrobců, kontakt s Škoda Motorsport, kontakt s TK

SMOLÍK
Mirek

- příprava bezpečnostních materiálů, koordinace BD, veškerá 
problematika PČR, bezpečnostní delegát, lektor školení jezdců PČR

PÁTL
Josef

- mediální záležitosti (zástupce Mediasportu), přenos informací, kontakt 
s jezdci a soutěžícími, lektor školení

KOHOUT
Pavel

- oficiální zástupce AJR, kontakt s jezdci a soutěžícími, přenos informací,
hodnocení jednotlivých podniků od AJR

VALENTA 
Jiří

- zajištění akcí organizovaných SR, pořadatelské záležitosti, spolupráce 
při přípravě materiálů, kontakt s řediteli a přenos informací pro SR

ŠŤÍPEK
Pavel

- příprava materiálů pro pořadatele, problematika sprintových rally, 
evidence hodnotících zpráv z rally, lektor školení

      
ŘV FAS AČR:              Ing. Radovan Novák, Luděk Kopecký

 Účast a zásady pro jednání SR:  

- zasedání svolává a řídí předseda SR nebo pověřený člen SR
- účast členů SR je povinná (při neúčasti je nutná omluva, doporučuje se vyslat zástupce)
- členové ŘV a sekretariátu FAS AČR se mohou zúčastnit jednání kdykoliv
- zasedání SR se mohou bez hlasovacího práva zúčastnit stálí hosté:  Ing. Josef Stránský –

Předseda TK FAS, Stanislav Mrkvan - TK rally, Ota Berka - KČAS  
- účastníkem bez hlasovacího práva může být i další zástupce AJR a na požádání (nebo na 

pozvání) a se souhlasem předsedy také ředitelé rally a sprintrally, soutěžící, jezdci nebo 
příslušníci médií a další hosté

- všichni účastníci mají právo předkládat své návrhy a připomínky a vyjadřovat se ke všem 
projednávaným záležitostem 

- jednání je otevřené a v případě nutnosti může být členy SR prohlášeno za uzavřené




