Zápis ze zasedání VV FAS AČR konaného dne 10. listopadu 2016
Přítomni:

Mgr. Bartošová, Ing. Berka, Mgr. Eliáš, Ing. Kafka, Kakrda, Kopecký, Koubek, Mgr. Kunc,
Lindr, Marek, Ing. Minářík, Ing. Novák, Regner, Síla, Ing. Stránský, P. Pospíšil, Tejchman
Omluveni: MUDr. Procházka
Přizváni:
M. Pospíšil, Mochan, Frydrychová
Program:
Kontrola zápisu
Zprávy o činnosti svazů a průběhu konferencí
Zprávy z komisí
Složení VV svazů a jednotlivých komisí pro rok 2017
Zlaté spony
Návrh NSŘ 2017
Různé

Kontrola zápisu
Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek.
Zprávy o činnosti svazů a průběhu konferencí
VV FAS AČR bere informace na vědomí.
Vzhledem k tomu, že se se neustále polemizuje o střetu zájmů předsedy Svazu off‐road AČR, Milana
Tejchmana, který je zároveň i zaměstnancem reprezentanta Petra Bartoše, tak Milan Tejchman
dodává, že pokud se ve svazu jedná o Petrovi Bartošovi, tak se vždy zdržuje hlasování a nechává
rozhodnutí na ostatních členech svazu.
Zprávy z komisí
VV FAS AČR bere informace na vědomí.
Časoměřičská komise:
Apel Generálního sekretáře na harmonizaci školení časoměřičů a užší spolupráci jednotlivých
časoměřičů s pořadateli
Svaz off‐ road:
VV předloží dlouhodobou koncepci fungování nového střediska, které bude pracovat s mládeží
v disciplínách autocross a rallycross k projednání a následnému schválení VV FAS

Složení VV svazů a jednotlivých komisí
Na základě proběhlých konferencí svazů byl předložen návrh pro složení výkonných výborů
sportovních svazů FAS AČR, který bere VV FAS AČR na vědomí. Bude předložen Prezidiu AČR a
následně složení svazů jmenuje valná hromada AČR.
VV FAS AČR schválil složení komisí.
Zlaté spony
Výkonný výbor schválil udělení Zlatých spon následujícím činovníkům a jezdcům:

Antonín Babka
František Vojtíšek
Pavel Berounský
Ondřej Chytil

celoživotní aktivita v motoristickém sportu
celoživotní aktivity v automobilovém sportu
celoživotní aktivita v automobilovém sportu
Mistr Evropy v závodech do vrchu HA

Cena Fair – play
Svaz kartingu navrhuje udělit tuto cenu za chování, svědomitý a pravdivý přístup při jednání se
Sborem sportovních komisařů Elišce Simonové.
Odsouhlaseno
Návrh NSŘ 2017
 Podrobně byly projednány všechny části NSŘ 2017, připomínky budou zapracovány do textu.


Návrh kalendáře 2017
‐ Návrh předán k prostudování
‐ Název všech mistrovství, kde nebude promotér, bude AUTOKLUB …..



Termíny školení
Předložení termíny školení byly upraveny a odsouhlaseny.

Různé
 Mgr. Eliáš podal informaci o výběrovém řízení televizních práv, členům VV FAS AČR v novém
složení pro rok 2017 pošle materiály k prostudování


Zásady reprezentace
Předsedové svazů zašlou do konce listopadu připomínky k zásadám přímo generálnímu
sekretáři.



MŠMT
Informace o všech dotačních programech (program I. – X.) zveřejněny na webu MŠMT
s termínem podávání žádostí do konce listopadu.



Ing. Minářík poděkoval za uspořádání FIA Masters ve Šternberku

Zapsala: Jitka Frydrychová

