Zápis č. 2/2014
ze zasedání Výkonného výboru FMS AČR dne 22. října 2014
Praha
Přítomni:

Omluveni:

M. Sodomek, K. Nauš, P. Moravec, M. Syrůček, M. Smrž,
P. Karkoš, V. Klatovský, M. Mík, P. Hájek, E. Pour, M. Švejdová,
J. Vaňková, M. Nepomucká
A. Blažek, K. Bušta, J. Pošík, P. Jalovecký, V. Procházková,
J. Nedvěd

Program jednání:
1. Kontrola zápisu č. 1 ze zasedání dne 6.8.2014
2. Schválení Per rollam – zastoupení v komisích FIM/FIM Europe
3. Informace předsedů VV a komisí
4. Složení výkonných výborů a komisí
5. Informace sekretariátu o změnách typů licencí 2015
6. Různé – věkové limity, úprava řádů 2015
7. Závěr
1. Kontrola zápisu č. 1 ze zasedání dne 6.8.2014
Zápis schválen bez připomínek.
2. Schválení Per rollam – zastoupení v komisích FIM/FIM Europe
Zastoupení v komisích bylo přijato bez připomínek a bylo předáno k odsouhlasení
Prezídiu AČR
3. Informace předsedů VV a Komisí
PD
Sezóna není ještě odjetá, ale především junioři dosáhli velmi dobrých výsledků –
mimo jiné 1. místo a titul Mistra Evropy pro Václava Milíka v ME jednotlivců, tituly
Mistrů Evropy pro Edu Krčmáře a Václava Milíka v ME na PD dvojic a 2. místo
Adama Fencla ve Světovém poháru juniorů FIM na travnaté ploché dráze ve třídě do
125 ccm. Ledová plochá dráha se vzhledem k povětrnostním podmínkám nemohla
uskutečnit.
TZM
Předseda motokrosu J. Nedvěd se ze zasedání omluvil a za disciplínu motokros přijal
pozvání nově navržený předseda na rok 2015 P. Hájek. Sezónu zhodnotil jako
úspěšnou. V Mistrovství Evropy v motokrosu třída Open získal 2. místo Petr Bartoš a
v MS freestyle motokrosu národů získali 2. místo Petr Pilát, Libor Podmol, Martin
Koreň.
Výsledky voleb z Konference svazu přinesly nový 9ti členný výbor VV SM AČR.
SZM
Sezóna 2014 je úspěšně odjetá, výsledky jsou uzavřené. Předseda svazu SZM AČR
M. Smrž kladně zhodnotil projekt práce s mládeží ve spolupráci s Autoklubem ČR.
SMT
Předseda SMT byl omluven. Konference svazu SMT je připravená na pátek
24.10.2014

Trial
Pavel Karkoš, předseda svazu, zhodnotil sezónu pozitivně, výsledky jsou uzavřené.
ME v Tanvaldu proběhlo na vysoké úrovni. Do budoucna očekává zlepšení výsledků
jezdců. Vyhlášení bude 22.11.2014. Již se začíná připravovat sezóna 2015.
Enduro
GS Karel Nauš v nepřítomnosti předsedy endura J.Pošíka informoval VV FMS AČR o
tom, že sezóna je již odjetá, Konference Svazu endura AČR proběhla, úbytek jezdců
v enduru se projevil zvýšeným počtem jezdců v cross country. GS pozitivně zhodnotil
stoupající výkonnost juniorských jezdců v enduru - ME 2014 enduro třída E1, 2.
místo Patrik Markvart, enduro juniorů třída E2/E3 3. místo Jan Balaš a ME enduro
juniorských družstev 2. místo Jan Balaš, Milan Engel, Patrik Markvart, Lukáš Hádek.
Lékařská komise
Předseda LK zhodnotil uplynulou sezónu jako pozitivní z hlediska lékařského
obsazení jednotlivých záchranných systémů. Vzniklé nedostatky na některých
závodech a soutěžích byly ke spokojenosti všech operativně vyřešeny.
Komise žen
Komisi žen zastupoval E. Pour, kladně zhodnotil narůstající počet licencovaných žen
napříč všemi disciplínami a vyšší pořadatelskou úroveň závodů. Do komise žen je
navržená zástupkyně disciplíny dragster Patricie Baroňová.
Ekologická komise
Předseda EK dal na vědomí, že Řády životního prostředí se pro rok 2015 nemění.
Z ekologického hlediska se situace v areálech neustále zlepšuje.
Komise časoměřičů
Místopředseda komise časoměřičů oslovil přítomné, aby ve svých disciplínách dbali
na dodržování sportovních řádů. Navrhuje sjednocení poplatků za časoměřičskou
techniku FAS AČR a FMS AČR. Stížnosti na časoměřičského činovníka R. Navrátila
týkající se motokrosu a přírodních okruhů si vyřeší časoměřičská komise ve
spolupráci s příslušnými svazy. Školení časoměřičů se bude konat v březnu 2015.
4. Složení výkonných výborů a komisí
Konference svazů z převážné části již proběhly. Výsledky konferencí budou
předloženy ke schválení Prezidiu AČR.
5. Informace sekretariátu o změnách typů licencí 2015
GS Karel Nauš informoval o změnách typů licencí, především o zrušení mezinárodní
licence B, licence M pro juniory bude platná do 16ti let, licence pro sportovní
mototuristiku bude typu B za 1 000,- Kč a některé další úpravy.
6. Různé – věkové limity, úprava řádů 2015
Byla diskutována otázka horní věkové hranice pro činovníky se závěrem, že tuto
hranici nelze stanovit plošně, vždy je nutné posuzovat činovníky jednotlivě. Pokud
komise/výbor nabyde dojmu, že práce na podniku by pro některé činovníky vzhledem
k jejich věku a zdravotnímu stavu nebyla dobrá, bude tuto situaci řešit při
stanovování delegací.
Pan Klatovský přednesl návrh na úpravu VSŘ, který stanoví, že případné změny
v delegacích během roku jsou v pravomoci sekretariátu. Pan Klatovský navrhuje
přenést tuto pravomoc na předsedu komise/výboru. Dále navrhuje prodloužit dobu na
omluvy delegovaných činovníků z podniku ze současných 48 hod. na 72 hodin.
VV FMS schvaluje, VSŘ bude takto upraven.

Viceprezident pro motocyklový sport M. Sodomek předložil Bezpečnostní manuál pro
přírodní okruhy. Materiál byl předán k připomínkování do konce ledna 2015. Návrh
na změny věkových limitů pro sezónu 2015 zasílejte do konce listopadu na
sekretariát FMS AČR paní M. Švejdové.
Program V. - zbývá dočerpat svaz trialu a svaz endura.
VV FMS AČR přijal návrh EK na změny ve Všeobecném sportovním řádu.
Od ledna 2015 bude mít Federace motocyklového sportu AČR nové bankovní
spojení.
7. Závěr
GS Karel Nauš požádal všechny o koordinaci termínů školení.
Společně s M. Švejdovou poděkovali místopředsedovi komise časoměřičů M. Míkovi
za dobrou práci při zpracování průběžných a celkových výsledků AA.
GS připomněl termín Výroční konference 15.11.2014 a termín Vyhlášení mistrů
7.11.2014.
Příští VV FMS se sejde 10.12.2014 ve 14.00 hod.
Zapsala: Marketa Nepomucká

