Zápis ze zasedání Výkonného výboru Ask AČR
13.6.2013 (Praha)
Přítomni: Bártů, Čáp, Gregor, Jakoubi, Lindr, Schovánek, Zelinka
Omluveni: Javůrek
1. Zahájení
 Seznámení s programem
2. Kontrola minulého zápisu
 Ponechat delší prostor pro vyjádření členům VV
3. Zhodnocení odjetých seriálů – KC, MP a KR
 Tisková zpráva o ukončení seriálu Karting Race – VV bere na vědomí
 Pozorovatelské zprávy z odjetých podniků
 Předložena žádost Moravského poháru o dodatek k Ročence
= schválena podoba tohoto dokumentu, k dispozici na webových stránkách AČR
4. Zhodnocení odjetých podniků PRAGA MČR Karting 2013
 Přečteny zprávy ze všech odjetých podniků
 Zhodnocen každý podnik jednotlivě
 Přijatá opatření
= školení mechaniků bude probíhat i na dalším podniku (Písek)
= ocenění vítězů (věnce) – GS bude informovat pořadatele
= licence dětem budou v roce 2014 vydávány až po Soustředění mládeže
= přehodnocena situace ohledně pneumatik pro třídy Baby 60 a Mini 60, změny
budou vydány formou Bulletinu (p. Bártů)
= připraven dodatek k motorům pro třídy Baby 60 a Mini 60 (p. Bártů)
= startovní čísla = informace budou vydány prostřednictvím webu AČR a webu
Kartingsport.cz. Čísla musí být čitelná (font, velikost, obrys apod.) a v čistém a
nepoškozeném stavu (boky motokáry), přesně dle řádů
= sjednotit ceny pátečních tréninků – GS vyjedná podmínky s pořadateli
5. Informace CIK FIA
 Český zástupce informoval o zamítnutí žádosti možnosti startovat s národní licencí
v tzv. zóně
6. Žádost Sosnové
 Předložena žádost areálu Sosnová o vytvoření Střediska motokárové mládeže
 Na činnost popsanou v žádosti je dostatečná činnost místního autoklubu v rámci
AČR
 p. Zelinka pověřen předáním informací v Sosnové

7. Ekonomika
 Informace týkající se výsledné podoby rozpočtů pro letošní rok
= Program I – Sportovní reprezentace = 144.000,- Kč
= Program II – Talentované mládež = 231.500,- Kč
 Diskuse ohledně efektivní investice v rámci Programu II
 p. Gregor předloží prodiskutované možnosti do závodu v Písku

8. Příprava sezon 2014 - 2016
 Zahájena diskuse ohledně opatření pro následující roky
 Prodiskutovány názory jednotlivých členů VV
 S ohledem na počet startujících ve třídách Bambini a Kadet nebude vypsáno
výběrové řízení pro nového dodavatele
 Diskuse bude pokračovat v průběhu dalšího podniku Praga MČR v Písku
9. Ostatní
 GS seznámil členy VV s vývojem Disciplinárních řízení. Zahájení všech stížností je
dle slov předsedy DK očekáváno během 2 týdnů.

Zpracoval: FSch., Praha 17.6.2013

