Zápis ze zasedání VV AsK AČR
17.7.2012, Praha
Přítomni : Bártů, Čáp, Ječmínek, Kališ, Kubáč, Kudrle, Lindr, Peškař, Pokorný, Roubíček,
Schovánek, Šimák,
Omluveni : Cemper, Jokeš, Kočka

1. Zahájení



Zdeněk Lindr všechny přítomné seznámil s programem
Představen nový Generální sekretář – Filip Schovánek

2. Kontrola minulého zápisu (ze dne 23.5.2012)



Informace o smlouvě se společností Select Media s.r.o. pro rok 2012 a zároveň
informace o představách Select Media pro roky další
p. Čáp a Kudrle informovali o vyřešení připomínek k dráze v Sosnové, nyní vše dle
homologace

3. Nový systém voleb do orgánů AČR




Odhlasována nová podoba VV pro rok 2013. VV bude mít 7 členů s možností
hlasovacího práva, ostatní budou přizváni dle aktuální situace jako poradci bez
možnosti hlasovat.
Pro model 7 členů hlasovalo 5 členů stávajícího VV
Pro model 11 členů hlasovali 3 členové stávajícího VV



Domluven model nominací pro podzimní volby. Hlasovací právo získají :
4x zástupce pořadatelů (1 z každého okruhu)
2x zástupce stávajících pohárů (Karting Cup, Moravský pohár)
9x zástupce soutěžících



V průběhu závodu v Sosnové (10. – 12.8.2012) proběhnou volby, ve kterých si
soutěžící sami zvolí svých 9 zástupců, kteří budou jezdce reprezentovat při
podzimních volbách.

4. Rozdělení finančních prostředků MŠMT ČR



Připomenutí výše již schválených financí z VV ze dne 23.5.2012 (talentovaná mládež,
reprezentace a provozní náklady).
Předloženo několik návrhů pro investování zbylé dotace ve výši 1.800.000,- Kč (viz.
příloha Programu)



Odsouhlaseny investiční kapitoly :
a) návrh techniků
b) návrh pro upgrade hardware a software
c) podpora (úhrada) startovného při zahraničních podnicích pro reprezentanty
d) poplatky CIK
e) oblečení pro činovníky a traťové komisaře
f) měřící „smyčky“
g) kamery pro rizikové úseky tratě
h) podpora vyhlášení



Zpracované návrhy průběžně zasílat na adresu : schovanek@autoklub.cz

5. Změna termínu závodu v Písku


S ohledem na termínovou změnu závodu v italském Sarnu, byla odsouhlasena i
termínová změna závodu v Písku, nové termíny :
17. – 19.8.2012
Karting Cup
24. – 26.8.2012
M ČR

6. Různé




Reprezentační podpora, případně startovné bude vyplacena pouze, pokud bude mít
jezdec na své kombinéze a motokáře reprezentační znak
Propagace sportu – otevřena diskuse o nedostatečné PR podpoře pro karting v tisku.
Diskuse i o vzniku nového webu, případně podpoře vybraného stávajícího.
Otevřena diskuse o vhodném počtu závodu na každém autodromu v průběhu
jednoho roku.



Příští zasedání VV proběhne na přelomu srpna / září.



Vyhlášení sezony 2012 proběhne 9.11.2012 v Praze.

7. ÚKOLY


Schovánek
a) do podzimu zpracovat výběrové řízení na promotéra 2013 (garance apod.)
b) manuál voleb při MČR v Sosnové (soutěžící) – 15 zástupců pro zářijové volby
c) nabídka oblečení pro činovníky a traťové komisaře (bod 4.e)
d) přehled podpory autodromů v rámci údržbových peněz



Jakoubi (Čáp)
a) nabídka software a hardware, bod 4.b
b) nabídka kamer, bod 4.g



Kališ
a) návrh reprezentace (max. 20 jezdců), počet licencovaných jezdců dodá
Schovánek

b) nabídka na „smyčky“, bod 4.f
c) návrh pro PR podporu kartingu, nový web


Bártů
a) detailněji popsat žádost technických komisařů o nové vybavení

V bodě 7 všechny prosím zejména o uvádění konkrétních cen a poznámku, zda se jedná o
ceny s nebo bez DPH !!

