
Zápis z jednání Svazu ZAV dne 7.11.2013 
 
Místo konání: Autoklub ČR, Opletalova, Praha  
Přítomní členové svazu: Jiří Koubek (předseda), Blanka Hlavatá, Josef Nálevka, Milan Svoboda, Vladimír 
Starý, Miroslav Nezval 
Přítomní hosté: Stanislav Kafka (svaz HA), Josef Stránský (technická komise), Stanislav Minářík 
Omluveni: Vlastimil Malík 
 
Projednaný program: 1) Aktuality 

2) Novinky FIA 
3) NSŘ 2014 – příprava 
4) Kalendář MMČR 2014 
5) Různé 

 
1) Aktuality 
 
Provedeno shrnutí konference svazu + vyhlášení MMČR. Jiří Koubek informoval o připravované smlouvě 
s Maverick Rescue Cup za účelem společných závodů pro následující sezony. 
 
2) Novinky FIA 
 
Stanislav Minářík informoval přítomné o novinkách ze strany FIA. V příští sezoně je v plánu tzv. technický 
delegát pro závody ME (bude se účastnit všech závodů). Informace o kalendáři závodů ME – prozatím není 
jisté, zda se v Portugalsku pojede Falperra nebo Estrela, Al Fito podmíněno novým asfaltem, Buzet zatím 
s nejistým termínem. Hill Climb Masters zřejmě v Lucembursku v termínu 12.10.2014. Technické předpisy – 
prozatím beze změn. 
 
3) NSŘ 2014 – příprava 
 
Jiří Koubek předložil 2 varianty NSŘ 2014 – jedna verze na základě předchozí schůzky Svazu dne 3.9.2013 a 
druhá na základě poznatků z konference svazu 26.10. v Janských lázních. Dále předložil návrh Milana 
Svobody jak započítávat zahraniční jezdce. Diskutovány obě verze + diskuse o způsobu započítávání 
zahraničních jezdců. 
Hlasováním zvolena verze vzešlá z konference svazu – rozdělení do 3 divizí. Dále hlasováno o rozdělení 
skupin do divizí – odhlasována verze Divize I – N+A, Divize II – E1+E2SH, Divize III – E2SC+E2SS. 
Hlasováno o návrhu jak započítávat cizince, vzešlého z předchozí diskuse. Odhlasována varianta – pro 
přidělování bodů nutnost přihlásit se do MMČR zvláštní přihláškou bez poplatku, nejpozději na 3 podnik 
Mistrovství, pro hodnocení v závěrečném pořadí MMČR nutnost být klasifikován minimálně ve 4 závodech 
na území ČR. Návrh odsouhlasen. 
Jiří Koubek zajistí překlad NSŘ pro MMČR do AJ a NJ + přihlášku v příslušných jazycích. Dokumenty budou 
distribuovány v okolních ASN přes ASN, případně jezdce tak, aby podmínky vešly ve známost a zahraniční 
jezdci věděli, jak se případně účastnit MMČR. Především bude zacíleno na SK, A, I a PL jezdce. 
 
4) Kalendář MMČR 2014 
 
Jiří Koubek představil návrh kalendáře, o kterém proběhla diskuse. V České republice plánovány tyto 
podniky: Ecce Homo, Náměšť nad Oslavou, Brněnský drak, Bratrušov, Diváky. Mimo ČR potvrzeny podniky: 
Dobšiná, Glasbach, Rechberg, zatím z naší strany nepotvrzena St. Agatha. Diskutována možnost zkráceného 
Ecce Homo jako dalšího podniku MMČR v ČR, Vladimír Starý zjistí stav a možnosti, navrhovaný termín 5.-
6.4.2014 jako „přípravný a testovací závod na začátek sezony“, buď týden po Brněnském draku, nebo místo 
Brna. Josef Nálevka informoval o kopci v Hořicích – bude dále jednáno a cca na přelomu listopadu/prosince 
bude rozhodnuto. 



Výbor Svazu ZAV podmiňuje konání závodu v Náměšti nad Oslavou kompletní opravou asfaltu v oblasti 
zámku a před zatáčkou u statku, kde je jeho stav zcela nevyhovující. V případě pozdějšího předpokládaného 
termínu opravy doporučujeme zvážit jiný termín konání závodu (pozdější). 
Stanislav Minářík prověří, zda je nutné přihlašovat závody MMČR do kalendáře FIA. 
 
5) Různé 


