Federace motocyklového sportu AČR

Zápis z jednání
„Svazu silničních závodů motocyklů“
konaný dne 12. 1. 2016
Místo konání:
Přítomni:
Omluvena:
Hosté:

Praha AČR
Martin Smrž, Tomáš Jenčovský, Karel Křovina, Jiří Svoboda, Karel Nauš, Marcela Švejdová
Yvona Kneblová
Libor Karásek, částečně

Předseda VV přivítal všechny přítomné a zahájil jednání v 10:00 hod. Všichni členové souhlasí s tím, že byli
řádně svoláni pozvánkou dle příslušného jednacího řádu a konstatoval, že jednání VV SZM je
usnášeníschopné. Následně bylo přistoupeno k projednávání programu:
Odsouhlasení programu jednání (bod s hlasováním bez úkolu)
1. Příprava sezony 2016, podklady do ročenky 2016
2. Pověření klubů výkonem SMS pro rok 2016
3. Informace o projektu pořádání M ČR Mini GP
4. Informace sekretariátu
5. Různé
Hlasování přítomných:
Pro:

Proti:

Zdrželo se:

4

0

0

1. Příprava sezony 2016, podklady do ročenky
Byl stanoven systém mistrovství . Úpravy pro rok 2016 jsou pouze v:
- Závody na okruzích – M ČR se vypisuje ve třídách Supersport a Superbike
- Dragstery – přibývá automobilová třída Junior Dragster Cars (věkový limit (8-16 let)
- MČR Supermono /Twin se mění na MČR SZM, vypsané třídy Supermono, Twin, 125 SP,125 GP
- MČR Klasik se mění na Přebor ČR
- Pohár SZM se vypisuje ve třídách: 125 SP, 125 GP,250 CRR, do 600, Supermono a Twin
S ohledem na zařazení nových mistrovských tříd na přírodní okruhy a předpokládanou zvýšenou
náročnost časového plánu na přírodních kruzích budou provedeny tyto změny ve sportovních řádech.
Na přírodních okruzích nemusí mít třídy M ČR povinně 30 minutový trénink a warm-up."
Jednání se zúčastnil Ing. Libor Karásek, zástupce pořadatele Slováckého okruhu. Upozornil na trvalý
úbytek jezdců ve třídách Klasik, který způsobuje pořadateli ztrátu na startovném. Na podniku následně
vyúsťuje do negativního slučování tříd, což odrazuje jezdce.
VV si je této situace vědom a do dalšího jednání navrhne řešení. Vzhledem ke skutečnosti, že při
statutu mistrovství při účasti ve třídě nižší než 5 jezdců nejsou přiděleny žádné body, pro letošní rok
výbor vrací klasiky do přeboru, kde alespoň tento problém odpadne. Následně, pro rok 2017, pp.
Křovina a Svoboda projednají s technickou komisí FMS AČR možnost úprav technických předpisů tak,
aby umožnily účast na závodech klasik i pro „mladší“ motocykly. Výbor doporučí pořadatelům
neslučování jednotlivých tříd Klasik a jiná opatření, která by vedla k odstranění problémů, na které pan
Karásek upozornil.
O tomto bodu nebylo hlasováno
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2. Pověření klubů výkonem SMS pro rok 2016 (bod s hlasováním a úkolem)
VV SZM pro rok 2016 pověřuje výkonem SMS (Středisko motocyklového sportu) tyto kluby:
AMK Hořice v AČR – třídy od 125 ccm, Vintage
Czech Drag Centrum klub v AČR – dragstery
Motoklub České Budějovice v AČR – miniracing
Autoklub Březolupy v AČR – třídy od 125 ccm, Vintage
Hlasování:
Pro:

Proti:

Zdrželo se:

4

0

0

Úkoly:
Popis úkolu

Odpovědná osoba

Termín

Informovat o změně
Miniracing skútr klub
Zveřejnit SMS na webu AČR

Martin Smrž
Marcela Švejdová

Bezodkladně
Bezodkladně

3. Informace o projektu pořádání MČR Mini GP (bod na vědomí/informace)
Zástupce Motoklub ČB seznámil výbor s projektem organizace sezony závodů Miniracing. Na základě
předložených a doplněných podkladů VV SZM pověřuje Motoklub v AČR České Budějovice zajištěním
sezony 2016. Zástupce Motoklubu Č.B. Martina Smrže, člena VV pro disciplínu Miniracing, pověřuje
spolupracovat s technickou komisí na úpravě technických předpisů a jednat dále se zástupci
jednotlivých okruhů na podmínkách a průběhu sezony. Rovněž byl předložen kompletní kalendář
sezony 2016 kategorie Miniracing.
O tomto bodu programu nebylo hlasováno.

4. Informace sekretariátu (bod s hlasováním bez úkolu)
Generální sekretář seznámil výbor s nově stanovenými Zásadami reprezentace, které pro letošní rok
znamenají změny v této oblasti. Cca v únoru AČR uskuteční jmenování reprezentantů v motoristickém
sportu, za silniční sport VV SZM navrhuje užší a širší reprezentaci takto:
Užší reprezentace
Hanika Karel
Ježek Ondřej
Kornfeil Jakub
Knebl Otto

Užší reprezentaci junioři:
Pálka Matyáš
Prokeš Michal

Širší reprezentace:
Širší reprezentace junioři:
Červený Marek
Dvořák Tomáš
Gbelec Martin
Honzák Ondřej
Holáň Kamil
Kubáň David
Mrkývka Jiří
Vostatek Ondřej
Prášek Michal
Salač Filip
Smrž Jakub
Odpovědností za komunikaci s jmenovanými reprezentanty výbor pověřuje pro SZM Martina Smrže,
pro dragstery Yvonu Kneblovou. Tito na základě vytvořených zásad reprezentace AČR osloví v nejbližší
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době jmenované reprezentanty a seznámí je s podmínkami a cíli dlouhodobé strategie reprezentace
České republiky v SZM.
Hlasování přítomných:

5.

Pro:

Proti:

Zdrželo se:

4

0

0

Různé
- Generální sekretář informoval výbor o Programech MŠMT a o možnostech a způsobech čerpání
z jednotlivých programů.
- Generální sekretář informoval o školení FIM, přihlášení jsou Bartoš, Holan,Marek, Hrneček,
Harvanová. Výbor souhlasí a bere na vědomí.
- Národní školení činovníků SZM se uskuteční dne 20.02. od 10:00 hod v budově AČR. Školit
budou Jiří Svoboda a Karel Křovina.
- Okruhová škola se uskuteční na Autodromu v Mostě dne 16.04.2016 od 09:00 (informace od p.
Michala Marka, bude zveřejněno v ročence v systému mistrovství SZM).
O tomto bodu nebylo hlasováno.

Po tomto bodu bylo jednání ve 14:15 hod. ukončeno.

V Praze dne 15. 1. 2016

Martin Smrž
Předseda VV SZM
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