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Federace motocyklového sportu AČR 

Zápis z jednání 
„Svazu silničních závodů motocyklů“ 

konaný dne 15. 3. 2016 
 
 

Místo konání: Praha AČR 

Přítomni: Martin Smrž, Yvona Kneblová, Tomáš Jenčovský, Karel Křovina, Karel Nauš,  

Marcela Švejdová  

Omluven: Jiří Svoboda 

Hosté:  Jan Šťovíček 

 
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. Schválení zápisu č.1 VV SZM ze dne 12.1.2016 
2. Připravenost sezóny 2016 
3. Reprezentace, osoba pověřená za reprezentaci 
4. Klíč k rozdělování financí 
5. Různé 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

4 0 0 

 

1. Schválení zápisu č.1 VV SZM ze dne 12.1.2016 (bod s hlasováním bez úkolu) 
 

Zápis byl schválen 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

4 0 0 

 

2. Připravenost sezóny  ( bod bez hlasování – informace) 

Všichni pověření členové VV za jednotlivé discipliny referovali o připravenosti sezony bez vážnějších 
problémů.  
Všeobecným negativním jevem je čím dále složitější shánění finančních prostředků pro organizování 
jednotlivých sportovních podniků.  
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Dragster -  sezóna  připravena  
Minimoto  - sezóna připravena 
Pohár přírodních okruhů spolu s jízdou pravidelnosti - připraveno.   
Mistrovství ČR při Alpe Adria pokračuje pod promotérstvím Slovenského partnera a rovněž jsou k 
dispozici informace o připravenosti tohoto seriálu. 

O tomto bodu programu nebylo hlasováno 

 

3. Reprezentace, osoba odpovědná za reprezentaci  (bod s hlasováním bez úkolu) 
 

 Na základě předložených materiálů a požadavků se Výkonný výbor shodl, že nebude jmenovat   
osobu pověřenou řízením reprezentace. Každý z členů VV,  odpovědný za svěřenou disciplinu, bude 
rovněž odpovídat za plnění  kriterií jmenovaných reprezentantů ve své disciplině. 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

4 0 0 

 

4. Klíč k rozdělování financí  (bod s hlasováním bez úkolu) 
 

 Při stanovení rozdělování finančních prostředků bude VV přihlížet především k předpokladům 
úspěšnosti reprezentantů v seriálech sledovaných MŠMT a k předpokladům rozvoje talentované 
mládeže dle vztahujících se programů. 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

4 0 0 

 

5. Různé 

- VV SZM schvaluje sportovní předpisy, které byly průběžně připravovány zástupci 
jednotlivých disciplín. Všechny sportovní řády jsou zveřejněny na webu AČR. 

- Technická komise za vydatného přispění M. Smrže vydala technické předpisy pro Miniracing, 
VV SZM bere na vědomí. 

- Delegace činovníků jsou hotovy a zveřejněny na webu AČR pod Svazem SZM. Delegace 
Technických komisařů a Činovníků životního prostředí budou doplněny. 

- Všichni účastníci FIM Semináře byli úspěšní – gratulujeme.  

O tomto bodu nebylo hlasováno. 

 
Po tomto bodu bylo jednání ve 14:00 hod. ukončeno. 
 
 
V Praze dne 15. 3. 2016  

 Martin Smrž       
 Předseda VV SZM 


