
Zápis ze zasedání Výkonného výboru Ask AČR 
 

22.3.2013 (Poděbrady) 
 
 
Přítomni: Bártů, Čáp, Jakoubi, Javůrek, Lindr, Schovánek, Zelinka 
 
Omluveni: Gregor 
  
 

1. Zahájení  

 Seznámení s programem 
 
 

2. Kontrola minulého zápisu 

 Bez připomínek 
 
 

3. Informace ze zasedání Prezidia Autoklubu ČR 

 Kooptace nového člena VV (Ing. Jiří Čáp) 

 Smlouva se společností Praga Export s.r.o.  
= seznámení členů VV s uzavřenou smlouvou 

 
 

4. NOS 

 Seznámení členů VV s rozhodnutím Národního odvolacího soudu ve věci odvolání 
Praga Sumako Teamu proti rozhodnutí sportovního komisaře na závodě 
v Sosnové dne 12.8.2012, vyloučení jezdce Petra Ptáčka jun. z bodované jízdy : 
a) Rozhodnutí sportovního komisaře se potvrzuje 
b) Soutěžícímu Praga Sumako Team se ukládá finanční pokuta 

 
 

5. Disciplinární řízení 

 Sportovní komise předloží podklady pro DK v záležitostech: 
a) Jednání soutěžícího Karla Simona 
b) Stížnost na nepovolený start (věkový limit) při Kočka Cupu 

 

 VV odhlasoval (6x souhlas) jmenování předsedy DK – JUDr. Jiří Janák pro 
projednávané záležitosti. 

 

 VV projednal starty mládeže v zahraničí v průběhu roku 2012. Po vyhodnocení 
předložených informací shledal, že nedošlo k porušení „Článku 18“ ze strany Ask 
AČR a pořadatelských sborů na území ČR. 

 
 

6. Informace ze zasedání CIK, Světové rady 

 Školení pro činovníky letos nebude organizováno 

 V tuto dobu nenastal žádný posun ohledně možnosti startu dětí v zahraničí 

 Ask AČR bude i nadále žádat o udělení výjimky 
 
 

7. Licence pro činovníky 

 Na základě školení činovníku budou předány podklady do sekretariátu AsK AČR. 

 Licence budou k dispozici před Soustředěním mládeže v Chebu 



8. Oblečení pro reprezentaci a činovníky 

 Odsouhlasen vzhled oblečení pro obě skupiny 
 
 

9. Reprezentace 2013 

 Na webových stránkách Autoklubu ČR budou vyzváni všichni zájemci o zařazení 
do reprezentace 2013 k předložení své žádosti doplněné o dosažené výsledky 
v minulých letech a o plán pro rok 2013. 

 Tato žádost musí být zaslána na sekretariát Ask AČR nejpozději do 12.4.2013. 

 Žádosti, které nebudou obsahovat veškeré náležitosti, budou automaticky 
vyřazeny. 

 Výzva k přihlášení bude obsahovat veškeré další podmínky (např. věk od 13-ti let, 
mezinárodní česká licence apod.). 

 

 VV následně posoudí a vyhodnotí všechny žádosti 
 

 Jezdci zařazení do reprezentace obdrží: 
a) Finanční podporu 
b) Reprezentační oblečení 
c) Statut „Reprezentant ČR 2013“ 

 

 Na základě výsledků ve světovém finále seriálů Rotax a Easykart bude zvážena 
možnost požádat MŠMT o zařazení těchto seriálů do reprezentační podpory pro 
rok 2014.  

 
 

10. Volební klíč „VV 2014“ 

 GS předložil návrh volebního klíče do VV 2014 

 Tento návrh byl následně odhlasován (6x souhlas). 
 
 

11. Ostatní 

 Předseda Technické komise seznámil členy VV s registračním procesem motorů 
pro třídu 60. Dále informoval o průběhu registrace podvozků pro třídu Easy 50. 

 Na základě počtu přihlášených jezdců do tříd Bambini a Kadet, zohlední následně 
VV jejich statut pro sezonu 2013 (Národní pohár, případně MČR). 
 
 

12. ÚKOLY 

 Generální sekretář: 
a) Realizace licencí pro činovníky 
b) Realizace pásek pro jezdce a mechaniky na celou sezonu MČR 2013 
c) Formuláře na webu Autoklubu ČR převést do formátu, který umožnuje zápis 

 
 
 
 

   Zpracoval: FSch., Poděbrady 23.3.2013 
 
 
 


