
Zápis z jednání Svazu ZAV dne 23. 7. 2013

Místo konání: Autoklub ČR, Opletalova, Praha
Přítomní členové svazu: Jiří Koubek, Blanka Hlavatá, Miroslav Nezval, Josef Nálevka, Milan Svoboda
Přítomní hosté: Stanislav Minářík, Stanislav Kafka

Projednaný program: 1) Novinky v oblasti ZAV
2) Novinky FIA
3) Dotace MŠMT – talentovaná mládež - rozdělení
4) NSŘ 2014 – příprava
5) Kalendář MMČR 2014
6) Delegace do FIA
7) Vyhlášení MMČR 2013 + konference svazu
8) Dotace MŠMT – organizace sportu
9) Různé

1) Novinky v oblasti ZAV

Jiří Koubek přítomné informoval o dosavadním průběhu sezony, o dění a řešených problémech na 
uskutečněných závodech a o skutečnostech souvisejících se zrušením některých závodů. Dále informoval o 
definitivním výsledku – zrušení závodů v Bušíně a Prachaticích, v obou případech z důvodu nepovolení ze 
strany správy komunikací.
Jiří Koubek informoval přítomné o jednání s pořadatelem závodu v St. Agatha v Rakousku o možnosti 
zařadit dodatečně tento závod do kalendáře MMČR, MČR, MČR HA a ČT 2013 jako náhradní závod za 
zrušené podniky. Přítomní vyjádřili souhlas s tímto záměrem.

2) Novinky FIA

Stanislav Minářík informoval přítomné o novinkách v oblasti ZAV na FIA, především o záměru pořádat 
v příštím roce tzv. Hill Climb Masters – setkání mistrů závodů do vrchu. Tento podnik by se měl konat někde 
v centrální části Evropy, byli by na něj pozváni nejlepší jezdci evropských šampionátů i jednotlivých 
národních mistrovství. Více informací zatím není k dispozici.

3) Dotace MŠMT – talentovaná mládež

Částka k rozdělení 260.500,- Kč
Odsouhlasen návrh rozdělení:

- Kritéria pro přidělení (věk do 25 let) splňují jezdci Pavel Malý, František Gruntorád, Eliška Popová, 
Jan Skála, Jakub Vonšák (všichni Autoklub JV Sport Racing v AČR), Milan Hrubý (E1H) a Dominika 
Benešová (reprezentační dotace)

Autoklub JV Sport Racing 240.000,- Kč (junior cup – Pavel Malý, František Gruntorád, Eliška Popová, Jan 
Skála, Jakub Vonšák)
Milan Hrubý 20.500,- Kč

4) NSŘ 2014 - příprava

- Striktní zákaz jakéhokoli nahřívání pneumatik
- Sloučení skupin E1 a E2-SH do jedné skupiny E2-SH (český předpis upravit aby zahrnoval 

dvoumístné vozy).
- Startovné – odstupňování podle délky tratě? Výše startovného pro Českou Trofej? (návrh 3500,-

Kč), zatím bod k zamyšlení, bude řešeno na další schůzce Svazu



- MMČR – bodování zahraničních jezdců jen pokud se přihlásí do Mistrovství – přihlášku lze podat
kdykoli během sezony a body se započítávají od okamžiku podání této přihlášky. Návrh formulace 
(převzato z rally):

Zahraniční jezdci s licencí jiné ASN, kteří chtějí v MMČR bodovat, se musí do mistrovství zaregistrovat v 
přihlášce na první podnik a nejpozději při administrativní přejímce zaplatit ASN prostřednictvím pořadatele 
jednorázový poplatek 150 Є. Pozdější registrace je možná až do uzávěrky přihlášek na třetí podnik , nemá 
však zpětný účinek na bodování. Jezdec se může z registrace odhlásit (bez vrácení poplatku) nejpozději před 
svým prvním startem v MMČR. Po prvním startu již není odhlášení možné. Neregistrovaným zahraničním 
jezdcům nebudou body přiděleny.

- MČR – vypsat hodnocení kategorií (aby se aspoň někde jelo o mistra)

5) Kalendář MMČR 2014

Diskutovány alternativy pro vytvoření kvalitního a stabilního kalendáře pro rok 2014. Účastníci se shodli na 
rozšíření spolupráce se SAMŠ na 2 společné závody na Slovensku, kdy k Dobšiné bude doplněn Jankov Vršok 
nebo nový závod poblíž Liptovského Mikuláše. Vše závisí na dohodě se SAMŠ. Stejně tak bude pokračovat 
spolupráce s rakouskými a německými pořadateli, kdy předpokládáme 2 závody v Rakousku (Rechberg + St. 
Agatha/St. Anton) a jeden závod v Německu (Glasbach).
V České republice počítáme s těmito závody: Brněnský drak, Náměšť nad Oslavou, Ecce Homo
Otevřené zůstávají: Ústecká 21, Prachatice

6) Delegace do FIA

Svaz ZAV navrhuje Stanislava Mináříka jako českého zástupce do odborných komisí FIA.

7) Vyhlášení MMČR + konference svazu

Termín: 26.10.2013
Místo: V jednání

8) Dotace MŠMT – organizace sportu

Projednána schválená verze rozpočtu pro letošní rok a jeho využití dle stanovených kritérií. Letošní rozpočet 
umožňuje pokrytí zahraničního cestovného pro zástupce v komisích FIA, hlavního technika na zahraniční 
závody, cestovné členů svazu ZAV na jednotlivá jednání, zajištění pohárů pro vyhlášení sezony, pronájem 
objektu a uspořádání samotného vyhlášení a dále pak zajištění sorbentu pro budoucí zápůjčky 
pořadatelům. 

9) Různé

Proběhla diskuse o všeobecných tématech v souvislosti se závody do vrchu.




