Komise svazu ZAV 7.8.2012
Místo konání: Motorest Na Kovárně, Dolní Branná
Přítomní: Jiří Koubek, Josef Nálevka, Blanka Hlavatá, Miroslav Nezval, Ing. Josef Stránský, Stanislav Kafka
Projednaný program:
1) Zhodnocení dosavadního průběhu sezony
Komise ZAV zhodnotila dosavadní závody MMČR. Diskutovány byly především společné závody s Berg
Cupem, kdy musí být pro příští rok dořešena nominace činovníků a některé organizační věci.
2) Rozdělení příspěvku pro juniory (kandidáti: Vojáček, Benešová)
Komise projednala rozdělení příspěvku pro talentovanou mládež od MŠMT. Předseda komise seznámil
členy s částkou k rozdělení ve výši 300.500,- Kč a dal návrh rozdělit částku v poměru 2:1 mezi Lukáše
Vojáčka a Dominiku Benešovou. Hlasováním bylo toto rozdělení schváleno, všichni hlasovali pro.
3) Program pro juniory pro příští sezonu ve spolupráci s Janík Motorsport – viz příloha
Předseda komise Jiří Koubek seznámil přítomné s myšlenkou pořádání poháru pro juniorské jezdce ve věku
16-25 let s identickými vozy VW Lupo v režii Janík Motorsport s využitím dotačních prostředků MŠMT.
Předložil předběžný plán, který počítá s 4-5 závody s 5 vozy (až pro 10 jezdců), kdy jezdci by za 1 závod
platili startovné + pronájem vozu 8000,- Kč bez DPH a zbytek nákladů by byl pokryt z dotací MŠMT. Tento
program by mohl být šancí přilákat nové mladé jezdce a rozšířit tak v dnešní době chudé a „staré“ startovní
pole.
Komise ZAV předsedu v této aktivitě podpořila a bylo dohodnuto, že do dalšího jednání komise bude
připraven kompletní plán poháru.
4) Návrh NSŘ 2013 – projednání návrhů možných změn, jak řešit MMČR pro zahraniční jezdce
Projednány možné změny NSŘ na rok 2013, dohodnuta změna konceptu MČR – pouze pro vozy do 2 litrů,
na návrh technické komise provedeny drobné změny v rozdělení vozidel do skupin, zařazení vozidel Radical
do skupiny C a zařazení Kart Cross bugin do ČT. Vzhledem k situaci ve startovním poli dohodnuto zrušení
Pohárů Týmů, který dnes v podstatě nemá význam. V MMČR budou hodnoceny kategorie a skupiny,
bodování bude zpět klasiceké 20-15-12... Jiří Koubek na základě jednání připraví návrh NSŘ 2013 pro VV FAS
a rozešle členům komise k odsouhlasení. Navrhované změny budou dále diskutovány na Konferenci svazu
ZAV 18.9. se zástupcí týmů.
Dále Jiří Koubek předloží na VV FAS návrh na změnu článku 3.1. kapitoly D Systém Mistrovství – snížení
potřebných počtů účastníků pro vyhlášení Mistra ČR a Vítěze skupiny/třídy ze 12 na 8, resp. z 6 na 5.
5) Kalendář MMČR a MČR ZAV 2013 (co společně s Berg Cupem, Ústí nad Orlicí, Rechberg...?) + MČR HA
Proběhla diskuse o kalendáři ZAV 2013. Předběžně bylo konstatováno, že budou preferovány společné
závody s ME (Rechberg, Dobšiná, Glasbach, Ecce Homo), počítá se s obnovením závodu Ústecká 21 a
s několika závody společně s Berg cupem (Brněnský drak, Náměšť nad Oslavou a 1-2 další). Kalendář bude
připravován průběžně v souladu se vznikem mezinárodních kalendářů.
6) Konference svazu ZAV – 18.9.2012, Ústí nad Orlicí
Jiří Koubek seznámil přítomné členy komise z úkolem od FAS AČR uspořádat tzv. konferenci Svazu ZAV,
která má dát základ pro složení svazu ZAV na následující rok. Informoval o návrhu termínu 18.9.2012 v Ústí
nad Orlicí.

7) Vyhlášení MMČR+MČR+MČR HA+ČMP ZAV – Ústí nad Orlicí 20.10.2012
Předseda svazu informoval přítomné o přípravách slavnostního zakončení sezony 2012 – vyhlášení MMČR,
MČR, MČR HA a ČT, které se uskuteční v sobotu 20.10.2012 v Ústí nad Orlicí. Přípravou byl pověřen Auto
Klubu Ústí nad Orlicí, součástí akce bude výstava závodních vozů na Náměstí Míru s moderovaným
programem a samotný akt vyhlášení, který proběhne v divadle Malá Scéna (cca 100 metrů od Náměstí
Míru). Organizaci akce, poháry pro vítěze, občerstvení atd. zajistí Auto Klub Ústí nad Orlicí, věcné ceny jsou
dohodnuty s partnerem akce – bude se jednat o produkty Liqui Moly.
8) Různé
Proběhla všeobecná diskuse o závodech a problematice.

Příloha: Junior cup 2013

Program pro juniorské jezdce 2013 – Česká Trofej Junior
Cílová skupina: mladí jezdci 16-25 let, bez nebo s minimálními zkušenostmi
Vozidla: VW Lupo Cup 1.6 GTI (4 kusy, 1 rezervní vůz)
Zařazení do skupiny: Česká Trofej ZAV, E1H-1600
Vypsané závody: 4-5 závodů v České republice (Brno, Ecce Homo, Ústí nad Orlicí + ???)
Cena pro jezdce: 8000,- Kč za jeden závodní víkend (v ceně pronájem vozu, servis, startovné a
pojištění)
Dotace na 1 vůz: cca 12500,- Kč za jeden závodní víkend (z prostředků pro mládež)
Cílem programu je nalákat nové, mladé jezdce, kteří by si za přijatelných finančních podmínek
mohli vyzkoušet závody automobilů do vrchu. Zázemí by poskytl Janík Motorsport, který disponuje
5 identickými vozy VW Lupo Cup GTI, vhodných pro začínající jezdce.
Předpokládá se nasazení 4 vozidel na 4-5 závodech (jedno vozidlo rezervní), v případě velkého
zájmu jezdců je možné nasadit i 5. vozidlo, případně zajistit střídání 2 jezdců na jednom voze.
Na vozech by byla reklama AČR dle dohody (propagace programu pro mládež), reklamy týmu Janík
Motorsport a samozřejmě i prostor pro reklamu příslušného jezdce. Program by byl propagován
jak na internetu, tak i v rámci pořadů České televize z MMČR ZAV.
Pro nové jezdce je to ideální možnost vyzkoušet si své schopnosti a také specifika závodů
automobilů do vrchu. Ke startům stačí jezdecká licence „C“ na Českou Trofej (800,- Kč) a na
základě absolvovaných závodů v sezoně 2013 by jezdec mohl získat na další sezony mezinárodní
licenci.

