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Federace automobilového sportu AČR 

Zápis z jednání VV FAS AČR konaného dne 16. června 2015 

Přítomni: Ing. Novák, Mgr. Eliáš, Ing. Minářík, Ing. Berka, Ing. Kafka, Kakrda, Kopecký, Koubek, 
Mgr. Kunc, Marek, Pospíšil P., Regner, Ing. Stránský, Tejchman 

Omluveni: Lindr, Mgr. Bartošová, MUDr. Procházka, Síla 

Přizváni: Nauš, Pospíšil M., Frydrychová 

Program: 
1. Kontrola minulého zápisu 
2. Informace o hlasování per rollam 
3. Informace z řídícího výboru 
4. Plán NSŘ 2016 
5. Zprávy ze svazů a komisí 
6. Vyhlášení 2015 (celkové a jednotlivé disciplíny) 
7. Různé 

 

1. Kontrola zápisu 
Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek. 

2. Informace o hlasování per rollam 
Mgr. Eliáš podal informace o hlasování, schválen: 

Bulletin 02/15 

Bulletin 03/15 

3. Informace z řídícího výboru 
Na základě návrhu Svazu rally a po prověření všech relevantních skutečností rozhodl Řídící výbor FAS 
AČR o změně výsledků v klasifikaci Valašské rally 2015. 

Informace o schválení Praga R1 Endurance cupu v disciplíně ZAO. 

4. Plán NSŘ 2016 
Předsedové svazů a komisí zašlou do 7. 9. 2015 na sekretariát FAS AČR návrhy NSŘ 2016. 

5. Zprávy ze svazů a komisí 

 Ing. Berka informoval o problému publikování výsledků na autoklubových stránkách. GS 
informoval, že stránky zahájily provoz po odsouhlasení R. Navrátilem, který byl pověřený 
Časoměřičskou komisí AČR. 
- do 26. 6.2015 Ing. Berka dodá specifikaci problémů  

 Ing Berka dále informoval, že ředitel Rally Bohemia, striktně požaduje při náhradě cestovního 
příkazu po delegovaných činovnících předložení havarijního pojištění vozidel včetně pojištění 
sedadel dle NSŘ 2.7.1 a rozhoduje bez vědomí hlavního časoměřiče o počtu časoměřičů na 
jednotlivých stanovištích 
- VV FAS AČR ukládá Mgr. Eliášovi projednat otázku havarijního pojištění s právním oddělením. 
- VV FAS AČR ukládá Mgr. Eliášovi napsat Organizačnímu výboru Rally Bohemia dopis ohledně 

zajištění časoměřičských stanovišť dostatečným počtem odborného personálu. 
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 Milan Pospíšil připraví nový řád Klubu mistrů. 

 Michal Marek požádal o spolupráci: 
-  lékařskou komisi při vybavování Medical Centrum 
- pomoc při schvalovacích procesů motocyklové a kartingové trati 

 ZAO - diskuze nad delegacemi techniků. Úvaha nad delegacemi techniků z CEZ. 
- Mgr. Eliáš zajistí komunikaci této informace na příštím zasedání Zóny střední Evropa (CEZ) 

  

VVFAS AČR bere na vědomí ostatní informace. 

6. Vyhlašování a konference 
Vyhlášení FAS AČR  27. 11. 2015 
Výroční konference AČR 28. 11. 2015 
Vyhlášení ZAV   07. 11. 2015 
Vyhlášení Offroad  14. 11. 2015 
Ostatní předsedové nahlásí termíny vyhlášení. 
Všichni předsedové svazů nahlásí do poloviny srpna termíny konferencí, které se uskuteční v průběhu 
měsíce října. 

7. Různé 

 Členové komisí FIA budou s okamžitou platností předkládat všechny materiály, které obdrží od 
FIA na příslušné komise FAS AČR. Totéž platí o zápisech z těchto jednání. Důvodem je zejména 
kvalitnější provázání a reakce na FIA a její komise. 

 Mgr. Eliáš informoval o postupu vůči amatérským rally. S Policí ČR je vedena jednotná komunikace 
ve vztahu k povolování těchto podniků a dodržování zákonů platných v ČR. Je důležité pracovat 
s bezpečností v době křehkého mediálního obrazu motoristického sportu. Policie spolupráci v této 
oblasti vítá a je velmi proaktivní v řešení jednotlivých podniků a ve stanovování podmínek, které 
je nutné dodržet k povolení takových podniků. Jde zejména o bezpečnostní prvky vozů, dodržení 
Manuálu pro obce  vydaném Ministerstvem vnitra a Bezpečnostního manuálu rally.  

 
 
Zapsala: Jitka Frydrychová 
 


