
Zápis z jednání Svazu ZAV 21.2.2013 
 
Místo konání: Autoklub ČR, Opletalova, Praha 
Přítomní členové svazu: Jiří Koubek, Milan Svoboda, Josef Nálevka, Blanka Hlavatá, Miroslav Nezval 
Přítomní hosté: Stanislav Minářík (FIA), Stanislav Kafka (Svaz HA), Josef Michl (Svaz HA) 
 
Projednaný program: 1) Novinky v oblasti ZAV 

2) Novinky FIA 
3) Novinky - technika 
4) Předběžné rozpočtové požadavky na dotace MŠMT – organizace sportu 
5) Dotace MŠMT – talentovaná mládež 
6) Reprezentace ZAV 2013 
7) Delegace činovníků pro sezonu 2013 
8) Různé 

 
1) Novinky v oblasti ZAV 
 
Předseda Svazu ZAV seznámil přítomné s novinkami v oblasti ZAV, absolvovaných jednáních v uplynulém 
období. Především pak informoval a o jednáních ohledně spolupráce s Berg Cupem a o aktivitách okolo 
poháru pro mládež – Junior Cup. 
Dále informoval o řešených záležitostech na VV FAS, především přípravě ročenky. 
 
2) Novinky FIA 
 
Stanislav Minářík seznámil přítomné s novinkami FIA v oblasti ZAV, jednáních o sezoně 2014 ohledně 
kalendářů, rozdělení vozidel a šampionátů.  
 
Stanislav Minářík informoval přítomné o nové funkci Bezpečnostního delegáta FIA, na kterou navrhl 
předsedu Svazu ZAV Jiřího Koubka s ohledem na zkušenosti a jazykové znalosti. Bezpečnostní delegát FIA 
bude mít na starosti především bezpečnostní stránku závodu ME v příslušném státě, ale i dohled nad 
bezpečností při ostatních podnicích ZAV. 
 
3) Novinky – technika 
 
Vzhledem k neúčasti hlavního technického komisaře byl tento bod pouze velmi stručně prezentován ze 
strany předsedy Svazu HA. 
 
4) Rozpočet pro rozdělení dotace MŠMT – organizace sportu 
 
Předseda Svazu ZAV seznámil přítomné s novinkami ohledně dotací od MŠMT na „organizaci sportu“ a 
s potřebou vytvořit plán požadavků pro využití případné přidělené dotace. Zároveň předseda Svazu ZAV 
předložil návrh položek plánu k diskusi s návrhem, aby se přítomní zamysleli nad případnými dalšími 
potřebami. Poté byly jednotlivé položky diskutovány a zároveň vznikly další návrhy na zapracování 
požadavků do plánu. 
 
5) Dotace MŠMT – talentovaná mládež 
 
Předseda Svazu ZAV informoval přítomné o očekávané dotaci MŠMT na talentovanou mládež. Předběžně 
bylo dohodnuto, že finance budou využity především pro Junior Cup 2013. Konkrétní rozdělení bude řešeno 
v průběhu sezony. 
 
 



6) Reprezentace 2013 - návrh 
 
Proběhla diskuse o složení reprezentačního týmu pro sezonu 2013, předseda Svazu ZAV seznámil přítomné 
se seznamem jezdců, kteří splnili kritéria pro účast v reprezentaci a s kvotou počtu jezdců pro jednotlivé 
šampionáty (10xME, 1xFIA Cup a 1xFIA Challenge) 
 
ME: Vojáček L., Malý J., Los J., Beneš O., Benešová D., Krámský O., Vítek P., Michl D., Vitver V., Beneš M. 
FIA Challenge: Janík V. 
FIA Cup: ??? 
 
7) Delegace činovníků 
 
Svaz ZAV delegoval činovníky – sportovní komisaře na jednotlivé podniky MMČR pro sezonu 2013. 
 
8) Různé 
 
Proběhla diskuse o různých tématech okolo ZAV, především o možnostech zatraktivnění ZAV pro jezdce a 
snížení nákladů na účast v šampionátu. 


