Zápis z jednání Svazu ZAV dne 3. 9. 2013
Místo konání: Penzion Kovárna, Jilemnice - Hrabačov
Přítomní členové svazu: Jiří Koubek (předseda), Blanka Hlavatá, Josef Nálevka, Milan Svoboda
Přítomní hosté: Stanislav Kafka (svaz HA), Josef Stránský (technická komise)
Projednaný program: 1) Novinky v oblasti ZAV
2) Novinky FIA
3) NSŘ 2014 – příprava
4) Kalendář MMČR 2014
5) Vyhlášení MMČR 2013 + konference svazu
6) Ceny + poháry
7) Různé
1) Novinky v oblasti ZAV
Předseda svazu ZAV informoval přítomné o novinkách v uplynulém období. Informoval o proběhlém jednání
se zástupci LMBC o spolupráci do budoucna, vzhledem k úpadku LMBC šampionátu s vzniku nového seriálu.
Předseda svazu ZAV informoval přítomné o úspěšném zakončení jednání ohledně náhradního závodu
MMČR 2013 v St. Agatha i relativně vysokém počtu přihlášek do tohoto závodu. Dále informoval o
problematické situaci pro jezdce ZAV s licencí FAS s jejich případnými starty v Maverick Rescue cupu.
2) Novinky FIA
Předseda svazu ZAV informoval přítomné o známých novinkách na mezinárodní scéně - sloučení FIA Hill
Climb Cup + FIA Hill Climb Challenge, Race of Champions – závěrečný závod pro nejlepší jezdce seriálů FIA a
jednotlivých ASN (Ecce Homo?). Technické novinky přislíbeny od Stanislava Mináříka ihned po jejich
projednání na FIA.
3) NSŘ 2014 – příprava
Diskutováno startovné pro sezonu 2014. Dohodnuto, že pro MMČR stejné jako dosud, pro Českou trofej
bude stanoveno na 3500,- Kč za podnik (víkend). Probírána potřeba zatraktivnit a zrychlit vyhlašování vítezů
na závodech – ideálně ihned po dojezdu závodu. Bude řešeno s pořadateli, je to v zájmu jak pořadatelů, tak
i jezdců. S tím souvisí zakotvení do řádů povinnosti účasti jezdce na vyhlášení a jeho účast v odpovídajícím
oblečení, ideálně závodní kombinéze. Cílem je zvýšení atraktivity a úrovně vyhlášení výsledků, aby bylo
možné ho prezentovat před partnery a sponzory. Dalším opatřením bude vydání jasného přehledu, koho a
jak dekorovat s přihlédnutím k potřebě ceremoniál zkrátit a urychlit. Pořadatelé by se pak měli snažit
optimalizovat předávání cen, často jsou stejní jezdci zváni na stupně vítězů opakovaně, což celou akci
protahuje.
Diskutována možnost pořádání jednodenních podniků a podniků na „nekopcových tratích“. Konstatováno,
že jako doplnění šampionátu o závody na území ČR vzhledem k nedostatku tratí a pořadatelů je možno
zařadit do kalendáře podnik pořádaný např. v Sosnové či Vysokém Mýtě na okruhu.
Pro zahraniční jezdce bude v příští sezoně k dispozici přihláška do šampionátu MMČR v ČJ, AJ i NJ, o výši
administrativního poplatku spojeného s přihlášením bude ještě jednáno. Prozatím je návrhem částka 100
EUR.
Jiří Koubek připraví návrh NSŘ a rozešle k pročtení, další doladění bude probíhat v souvislosti s konferencí
svazu 26.10.2013 – viz níže.

4) Kalendář MMČR 2014
Potvrzené podniky ČR: Ecce Homo, Brněnský drak, Náměšť nad Oslavou
Slovensko: Dobšiná, Húty – Liptov (3920 m) případně Jankov Vršok
Rakousko: Rechberg, St. Agatha/St. Anton
Německo: Glasbach
Dále budou hledány další možnosti zařazení podniků na území ČR do kalendáře, ale pouze za předpokladu
„jistého“ pořadatele, aby se neopakovala situace z letošního roku. Ústí nad Orlicí – dle paní Urbanové není
závod pravděpodobný. Česká Trofej – při všech podnicích v ČR, SR a Rakousku, MMČR HA – při všech
podnicích MMČR soudobých. Další možnosti pro kalendář – Diváky, Bratrušov (oboje s Maveric Rescue…)
5) Vyhlášení MMČR + konference svazu
Rozhodnuto o pořádání akce v Janských Lázních – Hotelu Omnia www.omniahotel.cz. Organizaci akce si
vezme „pod křídla“ Blanka Hlavatá ve spolupráci s Jiřím Koubkem. Ten zajistí pozvánky + jejich rozeslání,
přehled pohárů a věcné ceny pro dekorované. Konference svazu proběhne přes poledne s obědem,
samotné vyhlášení po 16:00 s tím, že bude zajištěno občerstvení a zábava do nočních hodin.
6) Ceny + poháry
Předběžně dohodnuty oleje + produkty Liqui Moly. Odsouhlasena výroba skleněných trofejí, na kterých
bude nejen komu a za co patří, ale i symbol vozu podle kategorie, ve které jezdec startoval (historik,
cestovní vůz, formule). Poháry zajistí Blanka Hlavatá dle dispozic od Jiřího Koubka.
7) Různé

