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Svaz závodů automobilů do vrchu 

Zápis z jednání VV svazu ZAV dne 4.6.2015 

Ve Šternberku dne 5. 6. 2015 

Místo a čas konání: Hotel M, Šternberk, 20:00 
Přítomní členové VV: Jiří Koubek, Vlastimil Malík, Vladimír Starý 
Omluveni: Miroslav Nezval 

Program jednání: 

1) Informace o aktuálních tématech 

2) Rozpočet Svazu ZAV pro rok 2015 

3) Dotace MŠMT – talentovaná mládež 

4) Návrh termínu a místa vyhlášení MČR 

5) Návrh termínu a místa konference Svazu ZAV 

6) Příprava NSŘ 2015 – předběžná diskuse o potřebných/možných změnách 

7) Různé 

1) Informace o aktuálních tématech 
Jiří Koubek informoval přítomné o aktuálních tématech např. chystaném VV FAS, kde budou řešeny 

termíny vyhlášení disciplín. 

2) Rozpočet Svazu ZAV pro rok 2015 
Diskutován rozpočet svazu s ohledem na maximální podporu pořadatelů a jezdců. Dohodnuta 

podpora pořadatelů ve formě úhrady částky za schválení tratě pro FAS, dotace na zabezpečení trati 

ve výši 10.000,- Kč + 2.000,- Kč za každý celý kilometr trati, dále příspěvek na činovníky a dotace pro 

nadcházející závody za účelem snížení startovného pro jezdce MČR, MČR HA a ČT. 

3) Dotace MŠMT – talentovaná mládež 
Diskutováno rozdělení finančních příspěvků talentované mládeži pro letošní rok. Potvrzen a 

jednohlasně odsouhlasen příspěvek 200.000,- Kč Petru Trnkovi, zbývajících 60.000,- Kč bude 

rozděleno později s ohledem na účast vhodných kandidátů v MČR a jejich výsledky. 

4) Návrh termínu a místa vyhlášení MČR 
S ohledem na termíny jiných akcí navrženo vyhlášení MČR ZAV, ČT ZAV a MČR HA ZAV na sobotu 

7.11.2015. Místo zatím nebylo dohodnuto, během června členové VV svazu zjistí možnosti a poté 

budou diskutovány návrhy. Na vyhlášení je počítáno s finančním budgetem 150.000,- Kč z rozpočtu 

svazu (ceny, poháry, organizace, pronájem prostor, občerstvení). 

5) Návrh termínu a místa konference Svazu ZAV 
Diskutován termín a místo volební konference svazu – dohodnuto konání v prvním říjnovém týdnu 

v budově Autoklubu ČR. Jiří Koubek na VV FAS zjistí vhodné volné termíny s ohledem na konference 

ostatních svazů. 
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6) Příprava NSŘ 2015 – předběžná diskuse o potřebných/možných změnách 
Diskuse o vývoji ZAV. Jako opatření pro zatraktivnění šampionátu navrhováno omezení počtu 

podniků na 6 v sezoně s důrazem na jejich kvalitu (trať, organizace, zabezpečení, zázemí). Nižší počet 

kvalitních závodů zvýší úroveň šampionátu a navíc usnadní případnou účast jezdcům, kteří absolvují 

mezinárodní šampionáty. 

Diskutovány možné pobídky pro nové jezdce do MČR a ČT – dohodnuto, že se pokusíme připravit 

nabídku pro nové jezdce, která bude vyhlášena po skončení letošní sezony pro sezonu následující 

(např. slevu na první licenci). Přesnější podmínky budou dohodnuty na příštím jednání Svazu. 

7) Různé 
 
 Jiří Koubek 
 Předseda svazu ZAV 


