Zápis z jednání
výkonného výboru Svazu závodů do vrchu AČR
1. listopadu 2014
Místo konání: Maximus Resort, Brno
Přítomni:

Jiří Koubek, Josef Nálevka, Vladimír Starý, Vlastimil Malík

Hosté:

Ivan Rybníček, Aleš Gansdorfer, Stanislav Kafka

1) Volba předsedy svazu ZAV
Na návrh p. Nálevka byl jednomyslně /třemi hlasy/ zvolen p. Jiří Koubek.

2) Projednání NSŘ pro rok 2015
Předložený návrh předsedy (po zapracování připomínek k verzi z 08/2014) byl odsouhlasen všemi
členy. Rozdělení sezony na dvě poloviny pro celkové hodnocení, zrušení možnosti startu jednoho
jezdce na dvou vozech v jednom závodě.
Po diskuzi ponechána jízda pravidelnosti dle volby pořadatelů.
Soutěžící s licencí zemí EU a asociovaných zemí mohou startovat i bodovat (bude konzultováno na VV
FAS AČR)

3) Projednání návrhu vyhlašování ‐ oceňování jezdců na závodech
 MČR HA
 Absolutní pořadí
 Kategorie
- reálně se jedná o 5 ‐ 6 sad pohárů maximálně
 Česká Trofej
 Absolutní pořadí
 Třídy
 Junior cup (pokud bude)
- reálně se jedná o 6 sad pohárů maximálně
 MČR
 Absolutní pořadí
 Divize
 Skupiny
 Maloobjemové třídy (N‐1400, N‐2000, A‐1400, A‐2000, E1‐1400, E1‐1600, E1‐2000, E2‐SH‐
1400, E2‐SH‐1600, E2‐SH‐2000, E2‐SC‐1400, E2‐SC‐1600, E2‐SC‐2000, E2‐SS‐1400, E2‐SS‐
1600, E2‐SS‐2000)
- reálně se jedná o cca 11 sad pohárů pro absolutní pořadí + divize + skupiny a pak dle obsazení
cca 8‐10 vyhlašovaných tříd
V případě účasti ve skupině/třídě 4 a více jezdců – vyhlašují se první 3 místa, v případě méně jezdců
pouze vítěz. Účast jezdce = odstartoval do 1. závodní jízdy. Toto bude závazné pro pořadatele jako
minimum, samozřejmě dle vlastního uvážení může oceňování rozšířit.
V oficiálních výsledcích se musí objevit stejný počet jezdců, kteří byli převzati.
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Povinnost účasti na vyhlášení vítězů platí pro všechny jezdce, kteří startovali do druhé závodní jízdy.
Účast je povinná v závodním oblečení. Většinou ihned po dojetí do UP, aby jezdci neměli čas jít se
převléknout.
Toto bude zapracováno do Standardních propozic 2015.

4) Projednání návrhu způsobu přihlašování na závody (platba předem)
Projednána změna způsobu přihlašování na závody – přihláška doprovázena platbou vkladu.
Dohodnuto, že způsob přihlašování si zvolí pořadatel a náležitě ho popíše ve vydaných Zvláštních
ustanoveních. Je možné zvolit formu podmínky zaplacení vkladu pro přijetí přihlášky s následným
zvýšením vkladu o 10 procent při platbě po termínu uzávěrky přihlášek. V takovém případě bude
platit, že v případě písemného odhlášení před termínem uzávěrky přihlášek je povinen pořadatel
vrátit celý zaplacený vklad, po termínu uzávěrky přihlášek až do začátku administrativní přejímky je
povinen vrátit 80 procent zaplaceného vkladu. Pozdější odhlášení, nebo neodhlášení znamená
propadnutí vkladu pořadateli.
Pořadatel může zvolit placení vkladů až při administrativní přejímce, v tom případě bez navýšení.
Potvrzením přijetí přihlášky je zaslání předvyplněné technické karty pořadatelem soutěžícímu/jezdci.
Seznam přihlášených je zároveň potvrzení přihlášky. Měl by být zveřejněn ihned po uzávěrce
přihlášek (internet). Odmítnutí přihlášky dle MSŘ FIA je nutno písemně zdůvodnit.

5) Kalendář závodů 2015
Kalendář bude upřesněn až po získání kalendáře FIA.

6) Junior cup 2015
Projednáno financování Junior cupu 2015, vzhledem k odlišným názorům hlasováno o možnostech:
a) pokračovat v Junior Cupu – financovat z programu pro mladé jezdce MŠMT
b) nepokračovat v Junor Cupu – finance rozdělit během sezony dle reálně účastnících se jezdců do 25
let, jejich výsledků, atd.
Hlasování: 3 hlasy pro b), 1 hlasující se zdržel hlasování

7) Náklady na činovníky
Obsáhlá diskuze, závěry:
- Počty TK a místo odkud po dohodě mezi HTK a pořadatelem, společná doprava
- Použít cestovní příkaz, vzor z Prachatic, který pořadatel zasílá deleg. činovníkům před podnikem.
Další snížení nákladů je možné i snížením paušálů odměn.

8) Různé
- Stejný dosažený čas – lepší je jezdec s dosaženým nejlepším časem, další kriterium je lepší první
závodní jízda.
- Chování jezdců/soutěžících je v pravomoci ředitele /tresty/, pak sportovní komisaři, pak
disciplinární komise.
- p. Starý – podpora pořadatelů – dle financí z dotací /budeme vědět asi až v květnu 2015/
- technické přejímky pochůzkou po depu – jezdec se musí přihlásit je jeho povinnost /do standardů/
- diskuse o pojištění ‐ p. Malík dodá p. Eliášovi údaje o pojistné smlouvě z roku 2014 pro srovnání
- omluvy jezdců – pokud to neudělá, přijde o body, které dosáhne na příštím závodě, převod i do
příští sezony
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