ZASEDÁNÍ SVAZU RALLY AČR
15. prosinec 2015 – 10,00 – Praha, Autoklub ČR
SSR 06‐122015
Přítomni:

Kunc Tomáš, Kafka Stanislav, Regner Miloslav, Smolík Miroslav, Valenta Jiří,
Černohorský Petr, Štípek Pavel, Regner Jan

Hosté:

Novák Radovan (viceprezident pro automobilový sport)
Eliáš Adam (generální sekretář FAS AČR)
Kopecký Luděk (sportovní manažer FAS AČR)
Konečný Martin (BD RSS)
Mihule Petr (Pražský rallysprint)
Minařík Josef, Minařík Lubomír, Minařík Radek (Mikuláš rally)
Tomaštík Jaromír (Valašská rally)

Omluveni:

Kresta Roman
Škoda Motorsport

Program jednání:
1.

Zahájení
‐ přivítání všech účastníků jednání
‐ doplnění a schválení programu

2.

Kontrola minulého zápisu
‐ Informace o vyúčtování reprezentace a podpoře juniorů

3.

Informace z FIA a FAS AČR
‐ FIA Novák a Kunc: Zprávy ze světové rady
‐ FAS GS A. Eliáš: Zprávy FAS AČR, výroční konference AČR, vyhlášení mistrů automobilových
disciplín, VV FAS AČR v Mostě čtení Ročenky 2016

4.

Aktuální záležitosti
4. 1. Příprava kapitoly F NSŘ, systém mistrovství, proběhla schůzka s pořadateli ohledně termínů.
Kapitola F NSŘ 2016 ‐ systém mistrovství jako v roce 2015, budou provedeny změny
v přidělování bodů. Schválen kompletní text kap. F NSŘ
4.2. Schválen návrh kalendáře 2016 včetně termínů všech disciplín HA dle SZHA. Konečné znění
kalendáře přílohou zápisu.
4.3. Schváleny termíny a příprava školení jezdců: jezdci 30/1/Zlín, 31/1/Klatovy, 6/2/Praha.
Lektoři školení T. Kunc, S. Kafka, M. Regner.
4.4. Seminář Regionální komise Rally Riga15.‐17/1/ účastní se R. Novák, A. Eliáš, T. Kunc, zástupci
ME Barum Czech rally Zlín, Rallye Český Krumlov a Rally Hustopeče.
4.5. Školení dispečinků 6/2/ Praha od 14 hod, všichni operátoři, seminář k roku 2016, fungování
a základní pravidla pro řízení rally, závěrečné testy. Lektoři školení Bezpečnostní skupina při
SR, P. Štípek, S. Kafka, T. Kunc.
4.6. Školení pořadatelů 19‐20/2 Hotel Devět skal. Zhodnocení sezony, NSŘ kap. F a SPR 2016,
Bezpečnostní manuál 2016, řízení rally, prezentace pro školení, bezpečnostní videa,
materiály ke tvorbě BP. Program a lektoři školení upřesněni do konce ledna 2016.
4.7. Odvolací soud Lopeník, SR vzal na vědomí mediální výstup z proběhlého odvolacího soudu,
kauza v jednání užšího grémia AČR.

5.

Reprezentace
‐ Rozdělení reprezentace proběhlo v pořádku.
‐ Došlé žádosti pro zařazení do reprezentace pro rok 2016:
‐ Jan Lunga ERC3, Miroslav Jakeš ERC1, Vojtěch Štajf ERC, Dominik Brož Junior
‐ Vojtěch Štajf – žádost o prioritu ASN 2016 – schváleno a doplněno do NSŘ 2016

6.

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

The Most Rallysprint Exhibition (volný závod)
‐ 24 posádek
‐ Pěkné celkové zázemí podniku
‐ Kompaktnost (servis, ředitelství, KP, UP, AP, TP, start, cíl rally) ‐ vše na jednom místě
‐ Ceremoniální start s opravdu velkou návštěvností diváků
‐ Nadstandardní snaha přinést více zábavy
‐ Rally na kamerách na dispečinku je taky velmi slušný nadstandard
‐ Bezpečná trať, která byla v uzavřeném areálu
‐ Tendence se učit a poslouchat
‐ Záporem nezkušenost v rámci pořádání rally, pro rally nevhodný dispečink
‐ Velká snaha pořadatele o naplnění startovní listiny v hned prvním (nultém) ročníku byla
hodně cítit.
‐ Předjezdci nebyli zcela dle předpisů
Výhled do budoucna.

‐ Názor je, že tato rally má velký potenciál aby byla jedním z nejlepších podniků v rámci
sprintového mistrovství
‐ Nebránit v postupu dále. Luděk Diviš i Michal Marek ukázali velkou snahu o udělání kvalitního
podniku
XXI. TipCars Pražský Rallysprint (volný závod)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

58 posádek
BP základní provedení, funkční, některé články neaktuální, chyběly kontakty na sanitní vozy,
zaměřit se na zdokonalení BP
V itineráři chyběly tel. kontakty
Startér – zlepšení práce, postoupeno O. Berkovi
Velmi kompaktní rally ‐ vše na jednom místě
Velmi dobrá spolupráce s předjezdci
Zlepšení v zajištění předstartovního a cílového prostoru (závěrečná kolečka)
Příliš iniciativní příslušníci Městské policie, páskovali okolo trati vlastní páskou
Příliš strohá ZU a další dokumenty rally
Zlepšení proti loňskému roku

Mikuláš rally Slušovice

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

64 + 3 HA posádek
BP předán pozdě, velmi špatně zpracován, kopie z loňska, vystřihovánky
Zkušení pořadatelé na trati, dobré školení, činnost OK
Pozdní nástupy na druhé průjezdy, hloučky pořadatelů
OBK vozy s nedostatečnou činností, 04 však nadstandardní činnost ‐ Smolík
Předjezdec 0000 zcela v rozporu s řády
Dobře fungující dispečink
Nový divácký nadchod
Velká divácká kulisa
Velký zájem startujících

7.

Mediasport
‐ Aktuální situace – informace o průběhu poptávkového řízení na výrobu reportáží –
automobilový sport + motocyklový sport.

8.

ONI systém
‐ Aktuální informace.

9.

Bezpečnostní skupina při Svazu rally
‐ Naučné a školící video pro pořadatele jeho realizace probíhá, natočeny exteriéry, scénář
odsouhlasen. Poděkování všem, kteří se zúčastnili natáčení.
‐ Bezpečnostní video pro diváky a širokou veřejnost – běží tzv. Bezpečnostní středy,
uveřejňovány videa s jednotlivými jezdci, kteří tvoří součást Bezpečnostního spotu Rally FAS
AČR, kampaň vyvrcholí prezentací videa 30. 12. 2015. Video představeno předpremiérově na
bezpečnostní konferenci pro ASN pořádanou FIA v Zagrebu. Setkalo se s velmi kladným
odkazem, bude zařazeno do portfolia oficiálních FIA bezpečnostních videí pro prezentaci
bezpečnosti v rally ve světě.
‐ Příprava materiálů pro pořadatele na rok 2016. Jednání v Brně 8/12/2015, seznam okruhů,
které budou součástí BM, školení pořadatelů a školení jezdců. Zápis přílohou.
‐ Příprava bezpečnostních školení 2016. Bezpečnostní skupina určí lektory a jednotlivá témata
k prezentacím.

10. Různé
‐ Pro rok 2016 budou připraveny nové hodnotící zprávy SK a BD, připraví J. Regner,
M. Konečný, M. Smolík a P. Štípek.
‐ P. Černohorský podal zprávu o první kontrole k Bohemia rally 2016, celá rally postavená na
čtyřech RZ (2x polokruhová zkouška ‐ Sychrov, Vinec), prověří u pořadatele jejich přesný
charakter a podá co nejdříve zprávu SR.

Tomáš Kunc
předseda SR FAS AČR

ZASEDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY PŘI SVAZU RALLY AČR
8. prosinec 2015 – 09,00 – Brno
Přítomni:

Kafka Stanislav, Kunc Tomáš, Smolík Miroslav, Valenta Jiří, Štípek Pavel, Konečný
Martin, Regner Jan

Program jednání:
1.
2.

3.

4.

Zahájení
Aktuality, různé – Reakce Autoklubu ČR na probíhající spor – Lopeník
Výběrové řízení na mediálního partnera
Termín školení pořadatelů 2016 – Devět skal, 19. - 20. 2. 2016
Svaz rally 15. 12. 2015 – připravit podklady pro jednání – hodnocení odjetých
soutěží (Most, Praha, Slušovice) – pozvat zástupce pořadatelů
Bezpečnost 2015/2016
1) Páskování 2016 jen DM, plus místa kam přijdou diváci, zaměřit se na školení činovníků RZ,
„křížování“, vjezdy na pole, připravit i pro veřejnost podklady, osvětu, vyrobit centrálně
leták, dávat do schránek spolu s oznámením obyvatelům, páska v kombinaci s cedulkou ZP,
nechat si udělat právní rozbor na Autoklubu
2) Fotografové ve vestách: oslábl jejich přístup, Mediasport 2016?, jak vyřešit akreditace 2016
(SR 15. 12. 2015), udělat pravidla akreditací, využívat možnost odebrání vesty od BD
3) Bezpečnostní video pro diváky mediální prezentace, opakovaně, krátké ukázky, velkoplošné
obrazovky, místní televize, internet
4) Příprava materiálů z BP využítí podkladů z BP i pro obce, veřejnost, divácké pokyny,
programy
5) Častý problém kamarádi pořadatelů, rodinní příslušníci u pořadatelů na nebezpečných
místech
6) Předjezdci časy stejné 15, 12, 10 min., jiný čas může řešit operativně dispečink, jinak beze
změny, viz bezpečnostní manuál pro rally, rozpis ANO (4) – NE (2), udělat společné sezení
zájemců o rok 2016, bude řešeno na poradě 11. 1. 2016
7) ASR, sanitky dbát na úroveň ubytování (ne jako v Českém Krumlově), záložní vozidlo bude
vybaveno materiály na všechny RZ, doporučit pořadatelům i náhradní vozidlo ASR, dát na
školení pořadatelů postup, osnovu postupu nehody, pořadí výjezdu k nehodě, komunikace
z místa nehody – ASR dá po příjezdu k místu nehody po své linii základní informaci k nehodě,
pak již komunikuje VBRZ s ředitelem rally (pověřenou osobou), při školení jezdců vysvětlit
jezdcům, že cesta před startem RZ není jen pro ně (příjezd sanity na start, otočení jezdců na
startu), při volbě evakuačních tras dbát na to, aby byly průjezdné, kontrola pořadatelem
v daném místě, připomenout dodržení dojezdové doby
8) ONI posílat BD kopii objednávky dokrývání, výpadky serveru Bohemia, Barum – nový server,
nová hesla na přihlášení, Klatovy OK, kontrola činnosti GPS u ASR a předjezdců před
začátkem sezóny, rozdvojky do pořadatelských aut (připojení ONI)
Školení 2016 dle legislativy, právní rozbor Autoklubu, doplnění bezpečnostního manuálu
Mirek Smolík – příprava podkladů pro pořadatele – aktualizace BP, textů, piktogramy, VZOR
samolepky na bezpečnostní a organizační vozidla (jazyková mutace povolena)
Kontrola shakedownu – ONI
Platí obojí – žlutá vlajka do auta i reálně

5.

6.

Průjezd pod žlutou vlajkou – hodnotit čas, nedodržení zpomalení, tresty
Postavení retardérů – ukázka na školení činovníků RZ
Udělat seznam pořadatelů – VRZ, ZVRZ, VBRZ, traťových komisařů – poptávka mezi pořadateli
Zpracovat osnovu na školení příchozích pořadatelů na RZ
Školení pořadatelů rally – 19. - 20. 2. 2016, Devět skal, pátek zhodnocení 2015, posezení,
v sobotu změny 2016 – zaměření na dispečinky
Školení činovníků RZ – jaro Čechy (Č. Krumlov - Č. Budějovice), + Morava
léto – třetí termín
Dispečink větší důraz při školení pořadatelů rally, záložní zdroj el. proudu na dispečink, záložní
internet
Složení dispečinku vedoucí dispečinku, operátor ONI, operátoři RZ (cizí x domácí), ASR, lékař,
ředitel
Vedoucí dispečinku řídí rally přes RZ, ředitel řeší až problémy
Určit dva vedoucí (Štípek P. + ?)
Určit dva operátory ONI (Štípek V. + ?)
Určit operátory RZ (i z domácích činovníků?)
Všechny proškolit na speciálním školení (licence činovníka dispečinku?, nebo jen seznam)
Osnovu pro složení a činnost dispečinku zpracuje Štípek P.
Různé opravit čl. 2.7 Bezp. manuálu, opravit str. 18

NÁVRH KALENDÁŘE 2016
Rally
WRC
01.-03/01
08.-10/01
15.-17/01
22.-24/01
29.-31/01
05.-07/02
12.-14/02
19.-21/02
26.-28/02
04.-06/03
11.-13/03
18.-20/03
25.-27/03
01.-03/04
08.-10/04
15.-17/04
22.-24/04
29.4.-1/05
06.-08/05
13.-15/05
20.-22/05
27.-29/05
03.-05/06
10.-12/06
17.-19/06
24.-26/06
01.-03/07
08.-10/07
15.-17/07
22.-24/07
29.-31/07
05.-07/08
12.-14/08
19.-21/08
26.-28/08
02.-04/09
09.-11/09
16.-18/09
23.-25/09
30.9.-2/10
07.-09/10
14.-16/10
21.-23/10
28.-30/10
04.-06/11
11.-13/11
18.-20/11
25.-27/11
02.-04/12
09.-11/12

ERC

RALLY

SPRINT

RALLY

HIST.

M ČR

Série

volný

M ČR

Monte Carlo
Lotyšsko
Švédsko

Mexiko
Canarias
TESTOVÁNÍ PRAHA
Žiželice-test
TESTOVÁNÍ ZLÍN
Irsko
Valaška
Argentina
Šumava

Vltava

Řecko *
Vyškov
Portugalsko
Č. Krumlov

Krumlov

Azory
Itálie
Hustopeče
Ypres
Poland

Bohemia

Bohemia

Estonsko

Krušné hory

Finsko

Pačejov

Pačejov

Polsko
Německo
Barum

Barum

Barum

Čína **
Jeseníky
Kypr
Francie *

Příbram

Španělsko

Příbram
Vsetín

Vsetín

Valois *
V. Británie

Most

Austrálie

Sosnová
Praha
Mikuláš
*jeden z nich

22.12.2015

