Federace automobilového sportu AČR
Zápis z jednání VV FAS AČR konaného dne 10. září 2015
Přítomni:

Ing. Novák, Mgr. Eliáš, Ing. Minářík, Ing. Kafka, Kopecký, Koubek, Mgr. Kunc, Marek,
Pospíšil P., Regner, Ing. Stránský, Síla

Omluveni: Ing. Berka, MUDr. Procházka, Tejchman, Kakrda
Přizváni:

Pospíšil M., Mochan

Program:
1. Kontrola minulého zápisu
2. Konference svazů
‐ termíny konferencí
‐ volební klíče
3. Schválení návrhu na zastoupení v komisích FIA
4. Informace o stavu přípravy NSŘ 2016
5. Zprávy ze svazů a komisí
6. Různé
1. Kontrola zápisu
Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek.
Úkoly:
Návrhy Ing. Berky vyřešeny.
FAS obdržel návrh změn Klubu mistrů do NSŘ.
2. Konference svazů
Mgr. Eliáš informoval o přípravě volebních klíčů ‐ po schválení Prezidiem AČR budou rozeslány
předsedům svazů.
Termíny konferencí a vyhlášení jednotlivých svazů:
Disciplína
Volební konference
Vyhlášení
ZAO
24. 10. Brno
24. 10. Brno
ZAV
6. 10. 15:00 Praha
7. 11. Brno
Karting
21. 10. 15:00 Praha
14. 11. Praha
Rally
13. 10. 14:30 Praha
6. 11. Brno
Off‐road
14. 10. 15:00 Praha
14. 11. místo bude upřesněno
Historické automobily s Rally a ZAV
Drift
5. 12. místo bude upřesněno
Vyhlášení FAS AČR bude 28. 11. v budově AČR.
3. Schválení návrhu na zastoupení v komisích FIA
Komise rally
Tomáš Kunc
Komise závodů do vrchu
Ing. Stanislav Minářík
Historická sportovní komise
Ing. Stanislav Minářík
Komise Off‐road
Luděk Kopecký
Komise CIK
Adam Eliáš
Komise kamionů
Michal Marek
Komise pro pravidla na uzavřených tratích
Tomáš Kunc
Antidopingová komise
JUDr. Jan Šťovíček
Mezinárodní odvolací soud
JUDr. Jan Šťovíček
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4. Informace o stavu přípravy NSŘ 2016
Předsedové svazů a komisí zašlou do 24. 9. 2015 na sekretariát FAS AČR návrhy NSŘ 2016.
Výjezdní zasedání VV FAS AČR bude v pátek 13. 11. v Mostě, místo bude upřesněno.
5. Zprávy ze svazů a komisí
 Mgr. Eliáš informoval o zasedání komise CIK FIA – snaha komise změnit článek MSŘ, který
omezuje start jezdců do 13 let v zahraničí – Světová rada FIA neodsouhlasila
 L. Kopecký informoval o zasedání FIA Off‐road komise – předpokládá se, že v ME autocrossu
bude od roku 2017 povinné použití zádržného systému hlavy jezdce včetně ostatní povinné
výbavy; v rallycrossu byly schváleny malé úpravy sportovních předpisů
 Mgr. Eliáš informoval o výsledcích komise driftingu FIA – připravují se podklady pro ASN na
zavedení driftingu do národních řádů včetně vypsaných tříd, bezpečnostních a technických
předpisů
 Ing. Minářík podal zprávu z komise ZAV FIA – bude nový mezinárodní technický předpis; výsledky
podniku ME v Rechbergu jsou po konzultaci s právním oddělením FIA platné
 Ing. Minářík informoval o zasedání Historické komise – Rally – budou nové předpisy, max. počet
podniků bude 12 (obě rally v ČR jsou zařazeny); ZAV – odstoupení od koeficientů
Do FIA odešel návrh na vytvoření licence pro jezdce historických automobilů
Projekt FIA historické databáze ‐ od ledna je plně funkční pro vozy do roku 1990. V současnosti
eviduje databázi 3000 vozů a rozšiřuje se – je přístupná zdarma
 M. Marek – komise kamiónů FIA – novým promotérem ME je pořadatel z Nürburgringu,
připravují se nové technické předpisy
 M. Regner informoval o probíhající sezóně slalomu, která byla již ukončena, protože poslední
podnik byl zrušen
 V. Bartošová seznámila s průběhem sezóny ZAO – svaz chce maximálně sjednotit řády s předpisy
pro ZSE, letos jsou naše vozy zařazené na domácích podnicích do jiných tříd než na zónových
zahraničních, svaz jedná o promotérství MMČR na příští sezonu; je zajištěna reportáž na ČT
z posledního mistrovského závodu
 J. Koubek ‐ informoval o probíhající sezoně MČR – chystá se poslední závod, jeden byl zrušen;
svaz se zabývá bezpečností tratí, pro sezonu 2016 se nechystají změny
 P. Pospíšil informoval o úspěchu reprezentanta Adama Kouta, který získal titul Mistra Evropy
v superkartech; velkým problémem kartingové sezóny je nemožnost započítávání výsledku
zahraničních jezdců; svaz připravuje pro sezonu 2016 uspořádání jednoho podniku MČR na
zahraniční trati
 Mgr. Kunc – seznámil s průběhem sezóny – čeká poslední podnik MČR v rally, kterou jsou
náhradní Klatovy za zrušenou Příbram; svaz se maximálně věnuje bezpečnosti
 Ing. Kafka – v historických rally přibývají posádky, zatímco v ZAV jezdci ubývají
 Ing. Stránský – připravena nová metodika uvedení vozidel rally do provozu platná od 1. 1. 2016,
změna systému testování – STK bude až po absolvování testování, dovozená vozidla ze zahraničí
nebudou přihlašována jako stavba vozidla, ale dovoz; metodiky řeší i terénní kamióny;
Všem členům VV FAS se ukládá informovat Ing. Stránského o změnách technických předpisů
 A. Síla informoval o odjetých závodech driftingu
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6. Různé
 Předsedová svazů a komisí budou informovat pořadatele o termínu uzávěrky přihlášek podniků,
který je 30. 9. 2015
 M. Marek chce zkonzultovat projekt vybavení Medical centra na Autodromu v Mostě
 Mgr. Eliáš informoval o spolupráci s Policií ČR při řešení podniků nezapsaných v kalendáři FAS
AČR – Ing. Stránský připravuje manuál pro Policii ČR v oblasti automobilů
 Mgr. Eliáš informoval předsedy svazů a komisí o povinnosti dát rozpočet svazu jako přílohu
zápisu ze zasedání.
Zapsal: Jan Mochan
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