ZASEDÁNÍ SVAZU RALLY AČR
4. prosinec 2014 – 13,00 – Autoklub ČR
SSR 06‐122014
Přítomni:

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

Hosté:

Eliáš Adam (generální sekretář FAS AČR)
Kopecký Luděk (sportovní manažer FAS AČR)
Konečný Martin (BD FAS AČR)
Stránský Josef (předseda TK)

Omluveni:

Novák Radovan (viceprezident AČR)

1.

Zahájení
‐ přivítání všech účastníků jednání
‐ doplnění a schválení programu
‐ rozdělení kompetencí členů SR

2.

Kontrola minulého zápisu
‐ Systém ONI, zlepšení fungování kontroly SJ pro rok 2015, celková úprava systému dle
požadavků

3.

Informace z FIA a FAS AČR
‐ FIA Kunc: Schválen kalendář ME a ERT, schváleny SP pro 2015
‐ FAS GS A. Eliáš: Předložení kapitol pro NSŘ k poslednímu čtení, poděkování za proběhlá
vyhlašování Rally, čerpání dotačních titulů v pořádku

4.

Aktuální záležitosti
4.1. Předpisy a standardní postupy 2015
 Zásady pro školení jezdců
‐ Předložen finální Systém vzdělávání ke schválení SR
Kapitola F NSŘ 2015
‐ Úprava a zapracování připomínek.
a) 1.2 Povolená vozidla: vozy A8 včetně WRC podle čl. 255 Přílohy J MSŘ FIA s datem
homologace WR do roku 2006 včetně a registrací
b) 1.3 Charakteristika podniku: návrh doplnění ve znění ‐možnost organizace servisu po
první etapě následující den ráno. Prodloužit dobu na servis.
c) 1.3 Charakteristika podniku: délka podniku 150 km a více
d) bezpečnostní výbava jezdců
e) startovné
f) připomínky
‐ Všechny body prodiskutovány a doplněny do kapitioly F NSŘ
 Kalendář 2015
‐ Žádost pořadatele Valašské rally
žádost prodiskutována a jednohlasně rozhodnuto o nezařazení Valašské rally do MČR.

 Systém licencí pro jezdce 2015
‐ Úprava a zapracování připomínek: vše doplněno a prodiskutováno, doplněno do kapitoly
A NSŘ a doporučeno VV FAS ke schválení
 Rally Krkonoše 2014
‐ Mimořádná událost
‐ Z pověření AČR analýza události, jmenování vyšetřovací komise, rekapitulace události
 Porsche 911 GT3 rally
‐ Představení předpisu, zařazení do kap. F NSŘ 2015
 Vyhlášení Rally Holešov 2014
‐ Poděkování M. Regnerovi za organizaci
5. Asociace jezdců rally
‐ P. Kohout odstoupil z funkce předsedy AJR a zástupce AJR ve SR. SR odsouhlasil následující
postup: valná hromada AJR nominuje svého zástupce pro jednání SR, prezidium AČR
následně schválí doplnění SR o zástupce AJR. Do voleb AJR se bude účastnit jednání SR Petr
Černohorský
6. Reprezentace a podpora juniorů
‐ Reprezentace a juniorské podpory 2014
‐ Žádost o reprezentaci v roce 2015
Žádosti SR předběžně schváleny, po vydání statutu reprezentanta bude provedeno konečné
odsouhlasení.
7. Odjeté podniky
 Barum Czech rally Zlín (ME, MMČR, Star Rally)
‐ Vrcholný podnik MMČR a ME
‐ Velký zájem startujících
‐ Bohatý doprovodný program
‐ Bezproblémový průběh podniku
‐ BP a materiály rally zpracovány příkladně
‐ Doplnění SK
‐ Doplnění BD
 Rally Vyškov (MČRS, MČR HA, PČR)
‐ Roční pauza v pořádání
‐ Příprava zabezpečení RZ na poslední chvíli
‐ Menší počet pořadatelů
‐ Dobře organizovaný servis
‐ Doplnění HSK
‐ Doplnění BD
 Rally Jeseníky (MČRS, MČR HA, PČR)
‐ Dodatečně zařazen PČR
‐ Nová RZ – trať EH, divácky navštěvovaná
‐ Servisní zóna a přeskupení,startovní rampa opět v centru města
‐ Doplnění vedení RZ externími činovníky z Klatov
‐ Doplnění HSK
‐ Doplnění BD

 Rally Příbram (MMČR, MČR HA, PČR)
‐ Pěkná divácká kulisa
‐ Exkurze zástupců DMSB, přípravy a průběh rally, BP a školení před rally
‐ Servisní zóna a přeskupení, startovní rampa letiště
‐ RZ připravovány externími činovníky z Klatov a Krumlova
‐ Bezproblémový průběh rally
‐ Doplnění HSK
‐ Doplnění BD
 Rally Vsetín (MČR sprint, PČR)
‐ Velmi dobře připravený podnik
‐ Centrum rally v novém autosalonu Škoda, příjemné prostory
‐ Velmi dobře připravené RZ, tradičně velký divácký zájem
‐ Doplnění HSK
‐ Doplnění BD
 Rally Krkonoše (volný podnik)
‐ Malý zájem posádek
‐ Rally zrušena po nehodě posádky Vágner‐Gross
‐ Hodnotící zprávy HSK a BD
 Setkání mistrů (volný podnik)
‐ Velký zájem diváků, zájem diváků, bezproblémový průběh
 Pražský Rallysprint (volný podnik)
‐ Hodnotící zprávy HSK a BD
Tabulka hodnocení podniků bude po kompletaci zaslána členům SR a sekretariátu FAS AČR
8.

Mediasport
‐ Probíhají jednání s partnery v rámci finalizace promotérské smlouvy

9.

ONI sytém
‐ Předložen návrh na revizi jednotek a rozšíření systému
‐ Seznámení s požadavky na vývoj a zavedení nového sledovacího zařízení
‐ Opatření pro organizaci SJ, podpora pořadatelům

10. Školení v roce 2015
‐ Termíny jednotlivých školení ‐ jezdci, pořadatelé a vedení RZ
‐ Lektoři školení a příprava školení, členové SR a Bezpečnostní komise při SR připraví návrhy na
další schůzi.
11. Bezpečnostní skupina při Svazu rally
‐ Informace z jednání, BS zasedá separátně a připravuje aktualizaci Bezpečnostního manuálu.
12. Různé
‐ Jednání Dopravní komise AKČR, prezentace Manuálu pro obce, přijetí usnesení DK AKČR

Tomáš Kunc
předseda SR FAS AČR

PŘÍLOHA SSR 06‐122014
 Složení SR a rozdělení úkolů
Prezídium AČR schválilo pro rok 2015 toto složení SR:

SVAZ RALLY V ROCE 2015
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.

‐

Regner
Miloslav

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

REGNER
Jan

‐

KRESTA
Roman
Smolík
Mirek
VALENTA
Jiří

‐ zástupce týmů, kontakt s TK, spolupráce při tvorbě materiálů, komunikace s
AJR
‐ příprava bezpečnostních materiálů, koordinace BD, člen Bezpečnostní
skupiny při SR, bezpečnostní delegát, lektor školení pořadatelů a jezdců
‐ koordinátor Bezpečnostní skupiny při SR, pořadatelské záležitosti, příprava
materiálů školení, kontakt s řediteli a přenos informací pro SR

ŠŤÍPEK
Pavel
Škoda
Motorsport

‐ příprava materiálů pro pořadatele, vedení dispečinku, evidence hodnotících
zpráv z rally, lektor školení
‐ stálý host, přenos zkušeností z mistrovství FIA a informace od výrobců,
kontakt se Škoda Motorsport, kontakt s TK

ŘV FAS AČR:

Ing. Radovan Novák, Mgr. Adam Eliáš, Luděk Kopecký

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

styk se zahraničními partnery, spolupráce při přípravě materiálů, člen
Bezpečnostní skupiny při SR, lektor školení, HSK

 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, Martin Konečný BD rally, zvolený zástupce
AJR, zástupce promotéra
‐ 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

