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Federace automobilového sportu AČR 

Zápis ze zasedání Svazu ZAO AČR 

V Praze dne 1. 7. 2016 

Přítomní: 

Veronika Bartošová 
Michal Marek 
Tomáš Kusý 
 
Omluven: 
Josef  Stránský 
 
 

 

Zápis: 

1. Komise se dohodla podpořit 3 juniory – Šafář, Korený a Semerád – rovným dílem bude 
rozděleno 142 600,-Kč z Programu II.  Pan Fulín byl podpořen 400 000,-Kč z Programu I. 

2. Komise se dohodla na schůzce s jezdci na Slovakiaringu dne 19.8.2016 v 18,30 v „Briefing 
room“. Tímto zveme jezdce!!! 

3. Komise odsouhlasila návrh rozpočtu – 370 000,-Kč půjde na přímou podporu jezdců na účast 
v závodech. 

4. Hodnocení dosavadních tří podniků – Hungaroring byl dobrý, účast veliká. Pořadatelsky velmi 
dobře zvládnuté, pouze technický delegát FIA CEZ p. Nechvilka podal stížnost u FIA CEZ na 
neumožnění výkonu funkce. 
 Bohužel se tam ukázala velká chyba v předpisech FIA CEZ. Z tohoto důvodu jsme svolávali 
schůzku a apelovali na změnu předpisů. Bez výsledku. Schůzka byla až po Red Bull Ringu. 
Druhý podnik Red Bull Ring – účast velmi malá, velmi drahé, naprosto chaotická organizace, 
upřednostnění obchodních zájmů pořadatele před sportovní stránkou. Bylo upozorněn OSK 
na schůzce ve Vídni, leč sdělili nám, že je to věc pořadatele a máme s ním promluvit. Čeští 
jezdci již na Red Bull Ringu nechtějí jet.  
Třetí podnik Most – tradičně patří české podniky k nejlepším, co se týče nízkého startovného 
i pořadatelské úrovně. Jezdci velmi kvitovali nový model harmonogramu.  
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5. Komise se dohodla na nutnosti nové podoby MM ČR bez ohledu na FIA CEZ. Toto bude 
projednáno s jezdci na Slovakiaringu. Otevírá se možnost jet MM ČR na jiných okruzích, resp. 
s jinými seriály, např. DMV nebo P9, případně Histocup. Prosíme jezdce o připomínky a 
návrhy. U formulových vozů je nabídka F.Woesse s F3. D5 je nabídka na společný start s SCC. 
Otázka startu D4 na Panoniaringu, Lausitzringu… atd.  Důležité je zkrácení víkendů!!! 

6. V.Bartošová zjistí návrh kalendářů pro P9, DMV, SCC a HistoCup na rok 16/17.  
7. V.Bartošová zjistí informace o Mistrovství Polska. 
8. Komise v současné době nemá v úmyslu měnit předpisy pro rok 2017 a dále.  
9. Otázka vyhlášení – ZAO počká na odpověď ZAV, zda je možné společné vyhlášení v Ústí nad 

Orlicí.  
10. Konference svazu – komise upřesní datum a místo konání.  
11. T.Kusý a M.Marek si bere na starost otázku pohárů.  

 

 

 

 

Zapsala: V.Bartošová 
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