Svaz závodů automobilů do vrchu AČR

Zápis z jednání VV Svazu ZAV AČR dne 4. 2. 2016
Místo a čas konání: Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha od 16:00
Přítomní členové VV: Jiří Koubek, Josef Michl, Miroslav Nezval, Aleš Kárný, Vladimír Starý
Přítomní hosté: Stanislav Kafka, Stanislav Minářík, Adam Eliáš

Program jednání:
1) Reprezentace 2016
Jiří Koubek již s předstihem informoval emailem členy VV svazu o došlých žádostech o přidělení
statutu reprezentanta a zaslal podklady k prostudování. Na základě dosažených výsledků v uplynulé
sezoně a plánů pro sezonu 2016, stejně tak s ohledem na závazné Zásady reprezentace, předložil
předseda k projednání návrh složení reprezentačního týmu 2016, včetně návrhu systému rozdělení
financí.
Navrženo rozdělení přidělené částky (zatím není známa) v poměru 65:35 na příspěvek na
účast:odměny. Navržen poměr příspěvků na účast 10:7 na FIA ME:FIA Cup s ohledem na počet
závodů seriálů. Navrženo rozdělení odměn dle závazného dokumentu „Zásady reprezentace“, stejně
tak postup vyplácení příspěvku na účast (postupně, na základě dodávaných vyúčtování). Josef Michl
vznesl návrh na mírné odstupňování záloh dle dosažených výsledků v minulé sezoně, s tímto
souhlasili všichni přítomní.
Navržené složení reprezentace 2016:
Užší reprezentace FIA ME: J. Malý, L. Vojáček, J. Los, M. Jerman, D. Michl, M. Beneš, V. Vitver, P. Vítek
Širší reprezentace FIA ME: Marek Rybníček, Martin Vondrák
Užší reprezentace FIA Cup: Václav Janík, Petr Trnka, Jiří Svoboda
Užší reprezentace – přidělení příspěvku na účast + podíl na odměnách dle dosažených výsledků
Širší reprezentace – statut reprezentanta, bez příspěvku na účast, podíl na odměnách dle dosažených
výsledků
Součástí návrhu bylo také „krácení“ příspěvku na účast s ohledem na účast v jednotlivých podnicích
(vyžaduje závazný pokyn „Zásady reprezentace“), kdy po diskusi bylo dohodnuto, že pro vyplacení
100 procent výše příspěvku bude požadována účast v počtu započítávaných závodů příslušného
šampionátu bez jednoho. (pro ME tedy 9, pro FIA Cup 6).
Proběhlo hlasování o návrhu, 4 členové VV byly pro, 1 se zdržel (Josef Michl s ohledem na fakt, že
jeho syn je jedním s žadatelů o reprezentaci). Návrh byl schválen. Konkrétní přidělené částky budou
řešeny, až bude známa výše prostředků pro sezonu 2016.
Josef Michl vznesl návrh na doplnění reprezentačních smluv následujícím textem: "V případě
vyloučení reprezentanta ze závodu z důvodu porušení předpisů, má FAS nárok na vrácení
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reprezentační dotace, zásadně však až po projednání a vysvětlení ve VV." VV svazu s tímto vyjádřil
souhlas.
Jiří Koubek připraví do začátku sezony předhlášení obecných podmínek reprezentace pro sezonu
2017, kde budou deklarovány cíle směřování složení reprezentačního týmu s ohledem na dosažené
výsledky, vývoj výsledků jednotlivých reprezentantů a perspektivu do budoucna.
2) Volba kapitána Czech National Teamu pro FIA Hill Climb Masters 2016
Jiří Koubek informoval VV svazu o potřebě určení kapitána Czech National Teamu pro závěrečný
podnik sezony FIA Hill Climb Masters 2016. První ročník tohoto podniku v roce 2014 v Eschdorfu
(LUX) byl úspěšný, kapitánem týmu byl Jiří Koubek. Předseda projevil zájem a ochotu být kapitánem i
pro letošní ročník, proběhlo hlasování, 3 pro, 2 se zdrželi (Koubek, Michl).
3) Volba ASN Safety Delegáta pro rok 2016
Jiří Koubek informoval přítomné o funkci ASN Safety Delegáta pro závod ME Ecce Homo, kterou již po
3 ročníky zastával. ASN Safety Delegát je funkce zřízená FIA, dotyčná osoba má za úkol kontrolu a
koordinaci přípravy bezpečnostních opatření při domácím závodě ME, kontrolu plnění
bezpečnostního plánu v průběhu podniku a poté vypracování reportu pro FIA.
VV svazu se shodl na tom, že funkci bude nadále vykonávat Jiří Koubek. Stanislav Minářík informoval,
že termín školení FIA pro ASN Safety Delegáty ještě nebyl stanoven, ale předpokládá se po
Rechbergu.
4) Diskuse o pozici "Delegáta ASN" na závodech MČR 2016
Diskutováno zřízení funkce Delegáta ASN, který by pro VV Svazu zpracovával reporty a hodnocení
pořadatelů. Jiří Koubek informoval přítomné, že s ohledem na časové možnosti v letošní sezoně není
schopen absolvovat všechny závody a navíc se necítí vhodným kandidátem na tuto funkci. S ohledem
na zkušenosti navrhl místopředsedu VV Svazu Josefa Michla. Ten s nominací souhlasil, navrhl, že
v případě, že by se nemohl účastnit některého ze závodů, zastoupí ho předseda. VV Svazu s tímto
návrhem souhlasil.
Pro hodnocení bude využit upravený dotazník, který využívá pro hodnocení závodů ME FIA. Cílem je
získat přehled a srovnání úrovně jednotlivých závodů MČR a do budoucna pracovat na zvyšování této
úrovně.
5) Nominace činovníků MČR 2016
Diskutována nominace činovníků pro sezonu 2016. Připravena předběžná tabulka nominace SK pro
jednotlivé závody.
6) MREC ‐ Česká Trofej, projednání a příprava vývoje spolupráce 2017 –
Jiří Koubek nadnesl téma dalšího vývoje spolupráce mezi FAS a MREC. Proběhla diskuse nad úskalími
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možného sloučení a konstatováno, že by toto mělo být řešeno za účasti pořadatele MREC Aleše
Gänsdorfera. Dohodnuto, že bude dán návrh na schůzku obou stran po skončení školení jezdců a
pořadatelů v Praze v neděli 6.3., kde by se dále diskutovala tato problematika.
7) Různé
Josef Michl informoval přítomné o zrušení prvního podniku Ecce Homo (na zkrácené trati)
pořadatelem. Diskutována možnost náhrady, bude řešeno s Alešem Gänsdorferem teoretická
možnost Násedlovic. Jiný podnik zřejmě VV není schopen na termín Ecce Homo zajistit.
Diskutován problém s povrchem komunikace Zámeckého vrchu, dohodnuto, že bude zaslán dopis
pořadateli, kde bude jasně deklarována podmínka nového povrchu trati tam, kde ještě nebyl
opraven. V opačném případě není možné zde pořádat závod MČR. Zaslání dopisu zajistí předseda VV
Svazu ZAV.
Adam Eliáš informoval o změně v oblasti TV reportáží, kde skončila spolupráce se společností
Mediasport. ČT bude nadále přijímat k vysílání hotové reportáže a ty bude zajišťovat na základě
smlouvy a exkluzivity s AČR externí společnost. Cílem je dosáhnout kvalitních a objektivních reportáží
ze závodů, které nebudou obsahově závislé na sponzorských příspěvcích. Možnost sponzorství bude
omezena na reklamní odkazy před a v průběhu pořadu, nesmí mít vliv na jeho obsah. VV Svazu toto
uvítal.
Jiří Koubek poděkoval všem za účast, VV bude nadále v emailovém/telefonickém kontaktu, příští
setkání bude operativně dohodnuto s ohledem na aktuální potřeby.
Zapsal: Jiří Koubek
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