AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
ASOCIACE KARTINGU AČR

Zápis ze zasedání Výkonného výboru AsK AČR
4. 3. 2014, Praha
Přítomni: Bártů, Čáp (od 12:00), Eliáš, Gregor, Javůrek, Kudrle, Lindr
Hosté: Ječmínek R.

1. Zahájení
• Seznámení s programem
• Odsouhlasen zápis z minulého zasedání
2. Organizační záležitosti
• Výkonný ředitel představil nového GS Adama Eliáše
• Jiří Čáp řádně omluven, zasedání se bude účastnit od 12:00
3. Sezona 2014
• Race Supervizor
Panem Lindrem osloven p. Pospíšil. Po zvážení nabídky se rozhodl spolupracovat s AsK jako
Supervizor.
Nutnost sestavení manuálu a nástrojů (např. kontrolní listiny, na základě které vznikne
seznam kontrolovaných bodů a míst Supervizorem) pro činnost Supervizora. Supervizor bude
fungovat i pro poháry.
Návrh p. Lindra inspirovat se již existujícím dokumentem, který se používá v jiných
disciplínách
Úkol:
p. Gregor a p. Bártů – Sestavit manuál a náplň činnosti pro Supervizora, jeho pravomoci a
povinnosti.
Termín: 7. 3. 2014

• Kamerový systém
Pan Lindr informuje o možnostech kamerového systému na trati – informace o funkčnosti.
Možnost stavby mobilního kamerového systému k řešení incidentů. Předá kontakty
Generálnímu sekretáři p. Eliáši, který bude dále řešit. Převládá názor o vyzkoušení systému v
rámci pilotního projektu při soustředění mládeže. Na základě výstupů z tohoto pilotního
projektu se rozhodne o dalším postupu.
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• Stany pro pořadatele
Informace o vybavení pořadatelů stany, které budou fungovat jako zázemí

• Výsledkový servis a časoměřiči
Problém s distribucí výsledků online. Pan Ječmínek prezentoval potřebu zvýšit konkurenci
mezi časoměřiči. Výstupem je větší servis pro jezdce a pořadatele. Úkolem je propojení
časoměřičů na MyLaps bez dalších nákladů.
Úkol:
GS Adam Eliáš zjistí informace ohledně časoměřičů od Filipa Schovánka, jak se projekt
posunul a dává se mu za úkol jej dopracovat. Úkolem je propojení na MyLaps, tak aby výstup
byl vždy stejný bez ohledu na časoměrnou skupinu.

• Elektronické přihlašování
Možnost použití QR kódu pro přihlašování se do podniku. Předejití opakovaného vypisování
údajů v přihlášce.

• Vydávání licencí:
Informace ohledně vydávání licencí budou upraveny na webu AČR
Úkol:
GS zajistí úpravu webových stránek a aktualizuje veškeré údaje související s AsK.

• Licence na pohár:
Do poháru budou uznávány licence a registrace. Na rok 2015 se předhlásí uznání pouze
licencí.

• Soustředění mládeže:
Uskuteční se ve Vysokém Mýtě
Diskuze o organizaci a určení osob za jednotlivé body harmonogramu soustředění
Pozvánku bude rozesílat GS. Přihlašování bude probíhat u GS.
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Úkol:
VV zašle Generálnímu sekretáři podklady pro pozvánku (harmonogram a ostatní náležitosti)
Termín: 18. 3. 2014
GS uveřejní na webu AČR základní informace o soustředění mládeže, které se bude průběžně
aktualizovat.
Termín: 7. 3. 2014

• Nový termín školení činovníků:
Odsouhlaseno 12. 4. 2014 v prostorech AČR

4. Ročenka
• Připomínkování technického řádu
• Připomínkování sportovního řádu
• Připomínkování řádů poháru AČR
Úkol:
Všichni zodpovědní za jednotlivé kapitoly zašlou dopracované podklady
Termín: 7. 3. 2014
GS zašle zkompletovanou ročenku k finální kontrole členům VV
Termín: 10. 3. 2014

5. Ostatní:
• Apel na všechny pořadatele ohledně kouření. Kouření v restauracích v průběhu závodů
by mělo být zakázané.

• Homologace tratí
o Prověřit platnosti homologací jednotlivých tratí
o Plán re homologace tratí
Úkol:
GS prověří homologace jednotlivých tratí
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• Požadavek CIK / FIA na nominaci do CIK / FIA Academy
Informace se vyvěsí na webu AČR a uchazeči se budou moci přihlásit. Poté bude rozhodnuto
o nominaci
Úkol:
p. Gregor zajistí informaci o možnosti se přihlásit do nominace. GS uveřejní.

• Výběrové řízení pneumatiky
Komise ve složení R. Ječmínek, M. Priknerová a A. Eliáš 14. 3. 2014 otevře obálky.

Termín příštího VV: 12. 4. 2014 – Budova autoklubu ČR

Seznam úkolů:
1. p. Gregor a p. Bártů – Sestavit manuál a náplň činnosti pro Supervizora, jeho pravomoci a
povinnosti.
Termín: 7. 3. 2014

2. GS Adam Eliáš zjistí informace ohledně časoměřičů od Filipa Schovánka, jak se projekt
posunul a dává se mu za úkol jej dopracovat. Úkolem je propojení na MyLaps, tak aby
výstup byl vždy stejný bez ohledu na časoměrnou skupinu.

3. GS zajistí úpravu webových stránek a aktualizuje veškeré údaje související s AsK.

4. VV zašle Generálnímu sekretáři podklady pro pozvánku (harmonogram a ostatní
náležitosti)
Termín: 18. 3. 2014

5. GS uveřejní na webu AČR základní informace o soustředění mládeže, které se bude
průběžně aktualizovat.
Termín: 7. 3. 2014
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6. Všichni zodpovědní za jednotlivé kapitoly zašlou dopracované podklady
Termín: 7. 3. 2014

7. GS zašle zkompletovanou ročenku k finální kontrole členům VV
Termín: 10. 3. 2014

8. GS prověří homologace jednotlivých tratí
9. p. Gregor zajistí informaci o možnosti se přihlásit do nominace. GS uveřejní.

Zapsal: GS Adam Eliáš
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