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Federace motocyklového sportu AČR 

Zápis z jednání 
„Svazu silničních závodů motocyklů“ 

konaný dne 7. 12. 2016 
 

Místo konání: Praha AČR 

Přítomni: Martin Smrž,  Karel Křovina, Jiří Svoboda, Dušana Harvanová  

Karel Nauš, Jana Vaňková, Tomáš Jenčovský 

Omluveni: Yvona Kneblová 

 

 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 – Soutěžní systém 2017 
2 – Příprava sezóny 2017  
3 - Korespondence 
4 - Program V – dorozdělení  

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

4 0 0 

 

1.  Soutěžní systém 2017 (bod s hlasováním) 

 
VV schválil  návrh změny v soutěžním systému  disciplíny Dragster: 
Třída National Dragster pojede jako Mez. MČR.  Ostatní beze změn. 
 
VV  schválil soutěžní systém Miniracing včetně věkových limitů pro jednotlivé třídy: 
Mez. MČR Miniracing ve třídách 
- Yamaha PW 50  (5 - 10 let) 
- Minimoto Junior A  ( 6 - 10 let ) 
- Minimoto Junior B   ( 8 - 12 let ) 
- Mini GP Stock    ( 7 - 15 let )  
- Mini GP Open   ( 7 - 15 let ) 
- Mini GP Pro   (10- 18 let)  
Mez. Přebor ČR Miniracing ve třídách 
-  Senior Open 50 - od 12 let 
- Skútr 70 Rookie - od 12 let  
- Skútr Expert - od 12 let  
- Jawa 50 RS - od 15 let  
- Jawa 50 GP  - od 15 let 
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VV schválil soutěžní systém pro velkou „ Silnici“: 
 Mistrovství  ČR v rámci Alpe Adria se pojede ve třídách: 
-  Supersport  
- Superbike 
- Superstock 600  
- Superstock 1000  

 
Soutěžní systém Mistrovství ČR ve třídách 125 GP a 125 SP bude projednán a schválen na příštím VV.  
 
Soutěžní systém Klasik a JPHZM: 
Přebor ČR v závodech Klasik a Přebor ČR v JPHZM zústává beze změn 
 Pohár SZM na přírodních okruzích se mění na Přebor za dodržení stávajících tříd.  
 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

4 0 0 

 
 

2. Příprava sezóny 2017 -   (bod s hlasováním ) 
 

VV pokračoval v jednání o přípravě sezóny 2017: 
- V otázce pořádání a podmínek seriálu Alpe Adria 2017 očekává VV výstupy ze zasedání 17. 12. 

v Opatii. Za Autoklub ČR se zúčastní  paní Dušana Harvanova a GS  Karel Nauš. 
-  Po zvážení všech dopadů a okolností se VV rozhodl zachovat závody  

třídy Klasik.  
- Závod Dvůr Králové nad Labem se pojede pod jiným pořadatelem na Polygonu Hradec Králové 
- Ve stejném areálu, pod jiným pořadatelem se plánuje závod tříd Klasik a zatím blíže neurčených 

novodobých závodních motocyklů.  
Termíny budou upřesněny.  
 

 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: 

4 0 0 

 
 

3. Korespondence – (bod s hlasováním) 
 

 Stížnost pana Rathouského na jednání pana Prokopa – zasláno k rukám GS K.Naušovi 
Na základě vyjádření technické komise a zdůvodnění postupu pana Prokopa, došel VV k závěru,  že 
postup pana Prokopa byl oprávněný. VV  vypracoval GS Naušovi  podklad pro odpověď panu 
Rathouskému.  
Dopis pana Hrabčáka - zasláno k rukám  Prezidenta AČR Jana Šťovíčka -  
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VV projednal žádost pana Hrabčáka - zástupce společnosti Prosport – CZ, ze dne 30. 10. 2016,  o 
obnovení spolupráce s Autoklubem České republiky.  
VV doporučuje Prezidentovi  AČR schválit žádost o pořádání Evropského poháru IRRC na Těrlickém 
okruhu, v případě, že zástupci sdružení Prosport - CZ budou jednat s pořadatelem a budou v tomto 
jednání úspěšní. Výkonný výbor vyjádřil uspokojení s rozhodnutím zástupců pořadatele závodů na  
Těrlickém okruhu znovu pořádat tyto závody pod Autoklubem České republiky. Zároveň ovšem 
upozornil, že je v tomto případě nutné respektovat veškeré řády, požadované licence činovníků a  
účastnících se jezdců, tak, jak stanoví platné předpisy vydávané AČR.  
K dotazu pana Hrabčáka na možnost úpravy, event. zrušení průměrného rychlostního limitu na 
přírodních okruzích VV informoval Prezidenta AČR, že tuto možnost projednává a své závěrečné  
rozhodnutí předloží po zjištění podmínek Evropských předpisů a nutné následné a případné úpravě 
bezpečnostního manuálu pro přírodní okruhy.  
 
K dotazu pana Šnajdra ze 7. 12. 2016 o problémech ve třídě Twin VV rozhodl, že v průběhu roku 2017 
bude zpracován nový předpis pro tuto třídu, s ohledem a sjednocením s technickými předpisy 
okolních federací a s platností od sezony 2018. Tento opodstatněný postup je daný pravidlem, že 
všechny změny v techn. předpisech musejí být s ohledem na jezdce avizovány min. s ročním 
předstihem.  
 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

4 0 0 

 
 

4. Program V – dorozdělení   (bod s hlasováním) 
 

VV schválil rozdělení zůstatku finančních prostředků z programu V. …… 120 000,- Kč 

Finanční prostředky budou použity na  materiální zabezpečení seriálů a závodů ve Starém Městě , 

střediska Hořice, střediska Dragster a střediska Minibike ČB . 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

4 0 0 

 
Po tomto bodu bylo jednání ve 13.30 hod. ukončeno. 
 
V Praze dne 7. 12. 2016  Martin Smrž         
                                                                                                                            Předseda VV SZM 


