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Federace automobilového sportu A R 

Zápis ze zasedání Svazu ZAO 

V Most  dne 8. 8. 2015 

ítomní: 

Veronika Bartošová 
Michal Marek 
Tomáš Kusý 
Josef Stránský 
 
Omluven:  
Miroslav Bartoš 
Zápis: 

1. Problém Epilog: otázka dvojnásobných bod  do MM R i zrušení. Navrhuto a odhlasováno 
zrušení zápo tu Epilogu do MM R.  

2. Peníze z projektu OV: Projekt SZAO schválen. Za organizaci a pln ní podmínek zodpov dni 
V.Bartošová a T.Kusý. Obesláni majitelé voz  do 2000 ccm se žádostí o zaslání nabídek. 
P.Marek zajistit snížení ceny za okruhovou školu na 9 500,-K  bez DPH.  SZAO obdržela 
nabídku na pronájem Renault Twingo za 2000,-EUR bez DPH, ekáme na nabídku od KIA 
Lotos i ostatních. V.Bartošová zajistí vyv šení výb rového ízení na Autoklubu. T.Kusý a 
V.Bartošová p ipraví harmonogram a podrobné informace.  

3. Vyhlášení: dohodnuto v Brn  na motokárové dráze. Oslovena SZAV, zda nechce vyhlášení 
dohromady.  

4. Informace o probíhající sezón : problémy na RedBull ringu s výsledky, problémy po havárii se 
zápo tem bod , došlo k velkému zmatku. Malá ú ast eských jezdc  na závod  na 
Slovakiaringu p i WTCC. P íští týden na Lausitzringu bude ešena situace na RedBull ringu 
kv li bod m s rakouskou federací, s panem Suchým. V.Bartošová napíše oficiální žádost o 
odpov  na dopis p. Kusého.  

5. Otázka FIA Zóny – návrh na promotérství Zóny – z ízení pracovní skupiny, která bude Zónu 
ídit,  oslovovat  média,  jezdce apod.  Návrh SZAO na vypsané skupiny:  D5 do 2000,  do 3500 

k jednání, E1-CZ do 2000, do 3500, do 4000, nad 4000. Návrh kalendá e: Slovakiaring, 
Hungaroring, Most v jiném termínu, RedBull, Itálie, prosadíme Brno. Toto za p edpokladu, že 
bude pracovní skupina pod FAS. V.Bartošová op t otev e otázku vah.  
V.Bartošová je pov ena SZAO k prosazování této myšlenky na Zón .  

6. Otázka MM R – kalendá : Slovakiaring, Most,  Brno, Hungaroring, RedBull, Itálie?. eská 
trofej z stane Brno, Most, Slovakiaring. Otázka zm ny techniky m ení – požádán p. 
Stránský.  P. Stránský obdrží technický p edpis TWC a zjistí možnosti za azení do MM R. 
V.Bartošová otev e na setkání s jezdci otázku vytrvalosti.  O kategorii GTC není zájem, 
uvažuje se o vypušt ní. Do p edpis  bude zahrnuta povinná reklama, napsat, že jí dodá SZAO 
na formální p ejímce – detaily budou ešeny v SP jednotlivých závod . 

7. íprava a sumarizace nabídky pro event. partnera MM R SZAO 2016 – projednáno, 
partnerství rok a rok opce - T.Kusý.    



 
Strana 2 z 2 

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

 

8. V pr hu víkendu se p. Kusému poda ilo domluvit zdarma natá ení Podzimní ceny Brna 
eskou televizí. V.Bartošová požádala Autoklub, Brno a web eské okruhy o propagaci této 

akce.  
 

Zapsala: V.Bartošová 
 


