
Zápis z jednání VV FAS AČR konaného dne 9. června 2009 
 
Přítomni: Dr. Ječmínek, Ing. Novák, Ing. Minářík, Babka, Koubek, L. Tejchman, M. 
Tejchman, Pospíšil, Maňas, Schovánek, Ittner, Mochan, Bartoš, Pátl, Přibyl, Berka, 
Dr. Šťovíček, Ing. Rosický, Regner, Dr. Trojan, Kopecký a Frydrychová 
 
Omluveni: Dr. Procházka, Dr. Blažek, Janeba a Kroužek 
 
Program: 
Kontrola zápisu 
Návrh na zastoupení ve FIA pro rok 2010 
Podněty k řešení 

a) Dopis Sauto.cz Racing Team - penalizace jezdce Blažka 
b) Návrh na změnu NSŘ - asociace jezdců ZAO 
c) Autoklub Krakonoš - chování jezdce Pospíšilíka 
d) Stížnost jezdce Pospíšilíka - ústní 
e) Žádost o zřízení střediska - HBV Motorsport 
f) Žádost o finanční příspěvek - Ústí nad Orlicí 
g) Disciplinární komise - návrh úpravy NSŘ 

Zprávy z komisí 
Různé 
 
Kontrola zápisu 
Zápis z minulého jednání byl schválen beze změn. 
 
Návrh na zastoupení ve FIA pro rok 2010 
Návrh byl schválen pro předložení na prezidium AČR. 
 
Podněty k řešení 
 
Sauto.cz Racing Team - penalizace jezdce Blažka 
Stížnost předána k posouzení Svazu ZAO, sekretariát písemně sdělí tuto informaci 
stěžovateli. Odpověď Svazu ZAO bude v kopii zaslána sekretariátu. 
 
Návrh na změnu NSŘ - asociace jezdců 
NSŘ nelze měnit v průběhu sezóny, sekretariát písemně odpoví asociaci jezdců 
ZAO. 
 
Autoklub Krakonoš - chování jezdce Pospíšilíka 
Stížnost předána k posouzení Svazu Off-Road, sekretariát písemně sdělí tuto 
informaci stěžovateli. Odpověď Svazu Off-road bude v kopii zaslána sekretariátu. 
 
Stížnost jezdce Pospíšilíka - ústní 
VV FAS AČR odmítá projednávat ústní stížnosti bez písemného podkladu. 
 
Žádost o zřízení střediska - HVB Motorsport 
VV FAS AČR rozhodl, že je v současné době dostačující počet středisek 
automobilového sportu a proto není třeba zřizovat další středisko. 
 
 



Žádost o finanční příspěvek - Ústí nad Orlicí 
VV FAS AČR zamítl tuto žádost. 
 
Disciplinární komise - návrh úpravy NSŘ 
VV FAS AČR schválil na základě návrhu DK úpravu v Protokolu o schválení trati. 
 
Návrh na změnu NSŘ 2009 - G: Závody do vrchu, bod 1.4.1 a bod 2.4.1 
Z důvodu zrušení 4 závodů MM ČR, kdy došlo k snížení počtu závodů seriálu, 
navrhuje Svaz ZAV zavedení škrtání výsledků do celkového hodnocení místo 4 
škrtání na 2 škrtání 
Hlasování, aby se škrtali pouze 2 výsledky 
Pro:  1   
Proti:  19 
Zdržel se: 1 
 
Zprávy z komisí 
Pan Berka navrhl změnu do NSŘ, aby byl změněn text v NSŘ, B. Činovníci, bod 
2.6.5 a 2.6.8 novým textem. Protože nový text nebyl předán na jednání v písemné 
podobě, dospěl VV FAS AČR k závěru, že po předložení změny v NSŘ v písemné 
podobě proběhne emailové hlasování.   
 
VV FAS AČR bere na vědomí informace předsedů svazů. 
  
Různé 
Někteří jezdci a soutěžící úmyslně obcházejí NSŘ a to v případě, kdy jsou jim na 
sportovním podniku uloženy tresty, tak nevyužijí práva protestu a odvolání, ale 
posílají stížnosti na FAS. Proto bude na webových stránkách Autoklubu ČR 
vyvěšeno upozornění pro jezdce a soutěžící, že dle NSŘ musejí v těchto případech 
podat protest nebo odvolání. VV FAS AČR se nebude takovýmito stížnostmi zabývat. 
 
Do 31. 08. 2009 zašlou předsedové svazů návrhy změn do NSŘ 2010. 
 
Dr. Ječmínek upozornil, že do vyřešení otázky o zařazení Rally Cup do struktur FAS 
(stále nemají právní subjektivitu, aby mohla být podepsána smlouva o spolupráci), 
jsou to tedy nepovolené podniky, kterých se nemohou zúčastnit jezdci ani činovníci. 
 
 
 
Zapsala: Jitka Frydrychová 


