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Federace motocyklového sportu AČR 

Zápis z jednání 
„Svazu silničních závodů motocyklů“ 

konaný dne 26. 10. 2016 
 

Místo konání: Praha AČR 

Přítomni: Martin Smrž, Yvona Kneblová, Tomáš Jenčovský, Karel Křovina, Jiří Svoboda 

  Dušana Harvanová - částečně 

Karel Nauš, Jana Vaňková 

 

 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 konference SZM a volby nového výkonného výboru 
2 - Připomínky a návrhy změn soutěžního systému 2017 / změny v lékařském řádu 
3 - Schválení výsledků jednotlivých disciplin 
4 - Informace sekretariátu AČR / Různé 
 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

5 0 0 

 

1.  Příprava konference SZM a volby nového výkonného výboru ( bod bez hlasování – 
informace) 

 
       Datum uskutečnění konference SZM je stanoven na 2. 11.2016 od 17 hod v budově Autoklubu ČR.  
       Všichni delegáti byli řádně svoláni pozvánkou. Předseda stávajícího VV byl pověřen členy řízením 
       konference. Seznámí stručně delegáty s průběhem uplynulé sezony a prací VV. 
       Místopředsedkyně Yvona Kneblová zopakuje delegátům volební řád a podmínky platnosti  
       hlasování. Poté požádá kandidáty, aby se stručně představili a event.  sdělili delegátům   
       konference, jak si představují svou práci ve VV.  
       Kontrolu hlasovacích lístků provede člen sekretariátu AČR.  
      VV rovněž v tomto bodu projednával možnost navýšení počtu členů VV v odbornosti "Velké silnice" 
      o jednoho člena – Silnice AA a Silnice PO. 
 

O tomto bodu programu nebylo hlasováno 
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2. Připomínky a návrhy změn soutěžního systému 2017 / změny v lékařském řádu  (bod 
s hlasováním bez úkolu) 

 

Dragstery –   soutěžní systém zůstává beze změn  
Přírodní okruhy  -  soutěžní systém zůstává beze změn 
Na návrh techniků bude nový výkonný výbor jednat o zrušení závodů kategorie Klasik a  
zachování pouze závodů Jízdy pravidelnosti. Výkonný výbor se tímto námětem zabýval na základě 
dopisu pana Oldřicha Prokopa. ( Karel Křovina ) 
Velká silnice - eventuální změny v soutěžním systému bude řešit nový VV, neboť o víkendu 29 - 30. 
10. proběhne jednání představitelů Alpe Adria za účasti zástupců AČR ( Karel Nauš, Dušana 
Harvanová). Do doby závěrů z tohoto jednání je předčasné navrhovat změny soutěžního systému.  
Miniracing - vzhledem ke změnám v organizaci "malé silnice" v roce 2016 a vzhledem ke kooperaci se 
Slovenskou a Maďarskou federací navrhuje zástupce odbornosti ( Martin Smrž ) následující změny :  
V soutěžním systému upravit názvy tříd pro 2017:   
Mezinárodní mistrovství ČR : 
Yamaha PW 50 
Mini Moto Junior A 
Mini Moto Junior B 
Mini GP Stock (s použitím techn. předpisů ADAC Honda 100 NSF ) 
Mini GP Open (libovolná 100ccm 4T nebo 50 ccm 2T ) 
MINI GP Pro (libovolná 150 ccm 4T nebo 85 ccm 2T ) 
Mezinárodní Přebor ČR : 
Scooter 70 Rookie 
Scooter Expert 
Jawa 50 RS 
Jawa 50 GP 
 
Pro lékařskou komisi : 
Požádat lékařskou komisi o změnu v lékařském řádu  - 
      Třída Yamaha PW 50  a MiniMoto Junior A - posunout věkovou hranici na  5 - 10 let 
      Třída MiniMoto Junior B - změnit  věkovou na  8 - 12 let 
Upravit v lékařském řádu jednotlivé třídy analogicky ve vztahu k vypsaným kategoriím soutěžního 
systému SZM: 
Yamaha PW 50 
Mini Moto Junior A 
Mini Moto Junior B 
Mini GP Stock  
Mini GP Open  
MINI GP Pro  
Scooter 70 Rookie 
Scooter Expert 
Jawa 50 RS 
Jawa 50 GP 
Podrobně bude upřesněno a zpracováno ve spolupráci  M.Smrž a  sekretariát FMS. 
 
Jiří Svoboda přednesl návrh pro změnu v lékařském řádu – zapracování do lékařského řádu tyto body:  
a) Jezdec, který má v průběhu podniku pád, se musí dostavit k hlavnímu lékaři závodu, který 
rozhodne, zda může v podniku pokračovat.  
b) Jezdec,který byl po pádu na podniku ošetřen v nemocničním zařízení a který se chce dál aktivně 



 
Strana 3 z 3 

 
AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29. 110 00 Praha 1 // www. Autoklub.cz 

 

podniku zúčastnit, musí přinést hlavnímu lékaři závodu potvrzení lékaře, který jej ošetřil, že je toho 
schopen.  
c ) Jezdec, který po zranění na podniku stráví v nemocničním zařízení déle než tři dny, musí  
obnovit svoji licenci a musí absolvovat vyšetření u hlavního lékaře FMS AČR. 
 
Zástupci jednotlivých disciplín budou spolupracovat se sekretariátem na přípravě kalendáře závodů 
pro nadcházející sezónu. Podklady pro Ročenku 2017 budou kontrolovány a schvalovány zástupci 
jednotlivých disciplín. 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

5 0 0 

 
 

3. Schválení výsledků jednotlivých disciplin – (bod s hlasováním bez úkolu) 
 

 Na jednání Výkonného výboru byly předloženy a schváleny kompletní výsledky všech disciplin SZM    
a zároveň předloženy sekretariátu ke zveřejnění. 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

5 0 0 

 
 

4. Informace sekretariátu / Různé 

 VV rozhodl, že rezerva finančních prostředků Programu 5  bude využita na materiální 

zabezpečení - sady vysílaček se sluchátky a bezpečnostní vaky. 

 Na podnět Jiřího Svobody bude vznesený dotaz na právní odbor AČR,  z důvodů nejasností a 

nejednotného postupu Policie ČR při vyšetřování nehod na přírodních okruzích. 

 Martin Smrž informoval VV o jednání ohledně uspořádání ME Minimoto v Mostě – polygon 

 Byly projednány odpovědi na dopisy pana Koláře a Bystřičana a tyto jim budou odeslány v 

nejkratším možném termínu. 

 Příští zasedání nového VV SZM doporučujeme uskutečnit   v prosinci 2016 

  

O tomto bodu nebylo hlasováno. 

 
Po tomto bodu bylo jednání ve 14.30 hod. ukončeno. 
 
V Praze dne 26. 10. 2016  Martin Smrž         
                                                                                                                            Předseda VV SZM 


