Zápis č. 6/2013
ze zasedání Výkonného výboru SZM,
dne 24.06.2013

Přítomni:

Gerhard Ittner, Karel Křovina, Dan Krob, Yvona Kneblová, Dušan Ocelík,
Ondřej Honzák, Martin Smrž, Jiří Svoboda, Aleš Vochoč - částečně
Hosté:
Martin Sodomek, Karel Nauš, Václav Kout
Koordinátor: Marcela Švejdová
Jednání zahájil předseda Gerhard Ittner a přivítal přítomné. GS K. Nauš představil zástupce
pořadatele Poháru FMS AČR p. Kouta, který byl přizván, aby informoval o průběhu prvního
závodu.
1. Schválení zápisů z minulého jednání
Zápis č. 5 z jednání výboru byl schválen bez připomínek.
2. Klíč delegátů na Valnou hromadu / výroční konferenci Svazu SZM 2014:
Návrh byl pro rok projednán a schválen takto:
- členové výboru
9
- pořadatelé
10
- SMS
5
- týmy
4
- ostatní
2
celkem
30
Počet členů VV SZM zůstává 9.
3. Rozdělení prostředků MŠMT:
Státní reprezentace
Celková částka je 1.100.400, z toho 10% je ponecháno na zajištění účasti národních delegátů
na mistrovských podnicích v zahraničí a na poplatky mezinárodním organizacím. Po odečtu
zůstává 990.150 Kč, z toho pro
MS GP
279.000
Jakub Kornfeil
MS SBK
272 850
Matěj Smrž
ME DRG
254.000
Otto Knebl (přiděleno na minulém jednání výboru)
ME
184.300
dle kvalifikace po skončení AA
ME MINI
bez příspěvku
Sportovní talent a Sportovní centrum mládeže:
450.000
SCM (Mini racing – skútr klub v AČR) přiděleno na minulém jednání výboru
176.400
bude rozděleno takto (6 pro, 2 proti):
50.000
Akademie České Budějovice
20.000
Akademie Praha (Mini racing skútr klub)
36.400
Czech Drag Centrum v AČR
70.000
Karel Hanika
Finanční prostředky z Programu Sportovní talent mohou být převedeny pouze na subjekty
AČR (kluby), proto zástupce akademie ČB p. Smrž nahlásí na sekretariát podklady

k vypracování smlouvy (název klubu, 2 statutární zástupce a bankovní spojení). Sekretariát.
zjistí tyto detaily u týmu Karla Haniky.
4. Zprávy z odjetých podniků
G. Ittner
přednesl zprávy z Alpe Adria a konstatoval úbytek jezdců, zejména v malých třídách.
O. Honzák
Byl odjet pouze jeden podnik, poznamenán špatným počasím, příští podnik bude tento
víkend.
Y.Kneblová
Byl odjet pouze jeden podnik (dvoudenní), příští podnik bude tento víkend (jednodenní).
K. Křovina
Podniky klasik a pravidelnosti jsou pořádány společně s přírodními okruhy, účast jezdců je
standardně vysoká, pro příští roky zvažují začít s motocykly tř. 50.
V. Kout
Účast na prvním závodě Poháru FMS AČR byla nízká, ale daří se jím získávat nové jezdce z řad
Motohaus Cupu. Organizačně podnik zvládli, mají prostor v časopise a v TV, věří, že se
situace zlepší.
5. Různé
Výbor se zabýval systémem a organizací sezony 2014. Jednotliví členové předběžné návrhy
dopracují a předloží na příštím jednání.
J. Svoboda: školení jezdců pro příští rok je nutné.
M. Smrž: je třeba získávat finanční prostředky od sponzorů a jednotliví členové výboru by
k tomu měli být oprávněni. Schváleno. Dr. Svoboda navrhne znění pověřovacího dopisu pro
taková jednání. Sekretariát ho pak dle potřeby doplní potřebnými detaily a vydá na členu
výboru jako dokument na hlavičkovém papíře AČR.
Sekretariát: Mini racing skútr klub požádal o ME Mini racing 2014 v Chebu, je třeba, aby
výbor byl připraven a v případě potřeby pomohl.
Jmenování činovníků na podniky Poháru FMS AČR bylo stanoveno takto:
28.-30.06.
Pannoniaring
F. Špale, M.Smrž,P. Štěrba, V.Kout
12.-14.08.
Most
G. Ittner, M.Sodomek, V.Kout
27.-29.09.
Slovakiaring
J. Svoboda, K. Křovina, V.Kout
09.-11.10.
Most
G. Ittner, D. Krob, V. Kout

Zapsala: Marcela Švejdová
Schválil: Gerhard Ittner

