
Zápis č. 1/2013 
ze zasedání Výkonného výboru FMS AČR dne 22. října 2013 

Praha 
 
 

Přítomni: M. Sodomek, K. Nauš, A. Doležal, P. Moravec, M. Syrůček,  
V. Klatovský, M. Mík, K. Bušta, M. Švejdová, J. Vaňková,  
M. Nepomucká   

 
Omluveni: G. Ittner, J. Pošík, P. Jalovecký, A. Blažek, V. Procházková  
 
Program jednání:  
 

11..  KKoonnttrroollaa  zzááppiissuu  čč..  33  zzee  zzaasseeddáánníí  1133..1122..  22001122  

22..  SScchhvváálleenníí  „„PPeerr  rroollllaamm““  eemmaaiilloovvéé  kkoonnffeerreennccee  VVVV  FFMMSS  

33..  IInnffoorrmmaaccee  ppřřeeddsseeddůů  VVVV  aa  kkoommiissíí  

44..  RReepprreezzeennttaaččnníí  pprroossttřřeeddkkyy  22001133  ––  rroozzdděělleenníí  aa  vvyyúúččttoovváánníí  

55..  TTeerrmmíínnyy  pprroo  ppřřeeddáánníí  ppooddkkllaaddůů  ddoo  RRooččeennkkyy  22001144  ––  VVSSŘŘ,,  DDŘŘ,,  LLŘŘ  AA  EEŘŘ  

66..  NNáávvrrhhyy  vvěěkkoovvýýcchh  lliimmiittůů  ddiisscciippllíínn  FFMMSS  

77..  RRůůzznnéé  ––  ppooppllaattkkyy,,  šškkoolleenníí,,  kkaalleennddáářřee........................  

88..  ZZáávvěěrr  
 
 
1. Kontrola zápisu č. 3 ze zasedání dne 13.12.2012 
Zápis schválen bez připomínek. 
 

22..  SScchhvváálleenníí  „„PPeerr  rroollllaamm““  eemmaaiilloovvéé  kkoonnffeerreennccee  VVVV  FFMMSS  
Emailové konference schváleny bez připomínek. 

 
3. Informace předsedů VV a komisí 
 
Plochá dráha 
Zhodnocení sezóny kladné, žádné závažné problémy se nevyskytly. Podklady pro 
Vyhlášení mistrů jsou předány na sekretariát. Probíhá již příprava kalendáře 
sportovních podniků na sezónu 2014. 
 
TZM 
Předseda motokrosu Aleš Doležal pozitivně zhodnotil sezónu 2013 jako velmi 
úspěšnou. V této disciplíně máme velké množství jezdců, kteří se významně umístili 
na světových podnicích - MS v motokrosu MX3 - 2. místo Martin MICHEK, MS v 
motokrosu juniorských národů - 2. místo Petr POLÁK, Jakub TEREŠÁK, Filip 
PODMOL, MS v motokrosu juniorů 85 ccm - 3. místo Jakub TEREŠÁK, MS v 
motokrosu juniorů 65 ccm - 3. místo Petr POLÁK 
 
Trial 
Sezóna 2013 již byla ukončena s nemalými úspěchy a vyhlášení proběhlo na 
posledním mistrovském podniku v Kramolíně. Z konference svazu vzešlo zcela nové 
složení výkonného výboru 
 



SZM 
Sezóna proběhla na vysoké sportovní úrovni, Karel Hanika se stal mistrem Evropy tř. 
125. Nový výkonný výbor zvolený při konferenci svazu má do sezóny 2014 mladé a 
perspektivní členy. 
 
Lékařská komise 
Předseda lékařské komise zhodnotil uplynulou sezónu kladně, některé problémové 
situace nebyly zaviněny pochybením ze strany lékařského zabezpečení. Na 
zasedání lékařské komise FIM se budou projednávat nové superlicence pro lékaře.  
 
Ekologická komise 
Ekologové se stále potýkají s nezájmem pořadatelů, kteří podceňují ekologickou 
prevenci. 
 
Komise časoměřičů 
Sezóna proběhla bez mimořádných problémů. Školení se připravuje na březen 2014. 
V disciplínách enduro a flat track by časoměřiči přivítali změnu podmínek měření. 
GS Karel Nauš požádal zástupce časoměřičské komise o schůzku s časoměřičskými 
skupinami FMS AČR týkající se převážně endura a motokrosu. 
 
4. Reprezentační prostředky 2013 – rozdělení a vyúčtování 
Enduro, jako jediné, ještě nemá rozdělené Reprezentační prostředky pro rok 2013.  
 
5.  Termíny pro předání podkladů do Ročenky 2014 – VSŘ, DŘ, LŘ, EŘ 
Připomínky k řádům do Ročenky 2014 - termín nejpozději do 4.12.2013. 
 
6.  Návrhy věkových limitů jednotlivých disciplín FMS 
Návrhy na úpravu věkových limitů budou předány do 18.11.2013, kde se k těmto 
návrhům vyjádří lékařská komise. 
 
7.   Různé – poplatky, školení, kalendáře........... 
Výkonný výbor FMS AČR schvaluje poplatky ve stejné výši jako v loňském roce. 
 
Obecně ubývá jezdců, především v silničních závodech motocyklů – je nutná 
koncepce s výhledem na budoucí sezóny. 
 
GS seznámil přítomné se změnami do Ročenky 2014 týkajících se termínů ZÚ, 
školení a rozpravy jezdců ve všech disciplínách. 
 
Místopředseda komise časoměřičů Miroslav Mík požádal o upřesnění v jakém 
rozsahu platí pojištění činovníků při podniku? 
 
Termín dalšího zasedání VV FMS byl schválen na 11.12.2013 ve 14.00 hodin 
v Autoklubu ČR 
 
8.  Závěr 
GS Karel Nauš pozval všechny přítomné na Vyhlášení mistrů v motocyklovém sportu 
pro rok 2013, které se bude konat dne 16.11.2013 od 17.00 hodin v TOP HOTELU 
PRAHA. 
Zapsala: Marketa Nepomucká  


