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Federace motocyklového sportu AČR 

Zápis z jednání 
„VV SVAZU PLOCHÉ DRÁHY AČR“ 

konaný dne 17. 10. 2016 
 
Místo konání: Praha  – Budova AČR, Opletalova 29, Praha - 5. patro 

Přítomni: Petr Moravec, Zdeněk Felix, Leopold Klíma, Pavel Ondrašík, Věroslav Kollert,  

Hosté:  Karel Nauš, Antonín Vilde, Petr Křikava, Martin Málek 

Petr Moravec, předseda SPD AČR přivítal všechny přítomné a zahájil jednání v 14:00 hodin. Následně 
bylo přistoupeno k projednávání programu: 

1. Odsouhlasení programu jednání  

1) Kontrola zápisu z minulé schůze 
2) Státní reprezentace – výsledky 2016 
2) Průběh národní sportovní sezóny – příprava nové sezóny 
3) Příprava konference SPD AČR 2015 
4) Různé 

 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 

Všechny úkoly k datu byly splněny, pouze úkol spolupráce se společností Jawa a práce s mládeží je 
úkolem, který má dlouhodobý charakter a trvá. 

 

3. Státní reprezentace 

Kompletní zprávu o výsledcích státní reprezentace předložil písemně Milan Špinka, který byl 
omluven vzhledem k léčebnému lázeňskému pobytu. 
VV SPD AČR potvrdil své rozhodnutí o rozdělení finančních prostředků na státní reprezentaci, které 
bylo provedeno telefonickou konferencí a je umístěno na stránkách autoklubu.. 
VV SPD AČR poděkoval všem jezdcům za dosažené výsledky a pořadatelům závodů MS a ME za 
výborně připravené sportovní podniky. Zároveň bylo konstatováno, že všichni pořadatelé letošních 
závodů MS a ME požádali o pořádání podniků MS a ME v roce 2017.   

Hlasování:  

Pro: Proti: Zdrželo se: 

5 0 0 

 

4. Průběh národní sportovní sezóny 2016 a příprava sezóny 2017 

Až na Flat Track a MČR ve třídě do 125 ccm na krátké dráze skončeny všechny soutěže.  
Neuskutečnil se poslední závod v Chabařovicích a je přeložen na 29. 10. 2016.  
Přílohou zápisu je Přehled mistrů ČR 2016, který bude předložen Konferenci. Souhrnný návrh 
došlých připomínek a požadavků pro sezónu 2017 bude předložen delegátům Konference.  
Pro tuto chvíli platí, že až na drobné změny by se účastníci a podoba soutěží neměla měnit.  
Konference schválí podobu soutěží, kalendář bude sestaven VV SPD na rozšířené schůzi, která bude 
následovat po schválení kalendářů FIM a FIM Europe. (po 15. 11.2016)    
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Hlasování:  

Pro: Proti: Zdrželo se: 

5 0 0 

Úkoly: 

Popis úkolu Odpovědná osoba Termín 

Předložit návrh materiálů 
k projednání konferenci SPD 
AČR jednotlivým delegátům 

Petr Moravec 25. 10. 2016 

 

5. Příprava konference 

Projednán a připraven program a schválen počet mandátů pro jednání Konference. (viz příloha) 
V souladu s Volebním řádem Konferencí podali přihlášku kandidáta pro Volby do VV SPD AČR ke dni 
17. 10. 2016 níže uvedení kandidáti. VV SPD AČR vzhledem k tomu, že se jedná o počet rovnající se 
počtu členů VV SPD AČR pro následující období, navrhne Konferenci, pokud se situace nezmění, 
potvrzení VV SPD AČR aklamací. 
JUDr. Zdeněk Felix – Speedway club Chabařovice v AČR 
Leopold Klíma – Plochodrážní klub Plzeň v AČR 
Věroslav Kollert – Plochá dráha Liberec v AČR 
Petr Moravec – Auto moto klub ZP Pardubice v AČR 
Pavel Ondrašík – Autoklub Markéta při PSK Olymp Praha 
Antonín Vilde – Autoklub Slaný v AČR 

 

6. Různé 

VV SPD byl informován, že nejsou v současné době připravovány změny v poplatcích za Zápis do 
kalendáře plochodrážních závodů. 
VV SPD byl informován, že vzhledem ke zvýšeným plnění úrazových pojistek Pojišťovnou dojde ke 
zvýšení nebo úpravě pojistných podmínek u pojištění jezdců. Tyto pojistky však budou vždy 
odpovídat pojistným pravidlům FIM, FIM Europe a AČR. 
V oblasti výchovy mladých jezdců bude po Konferenci jednáno dále o činnosti SCM ve Slaném a o 
zájmu AK Divišov, který by ve spolupráci se společností Jawa rád převzal starost o třídu do 250 ccm. 
Pavel Ondrašík ve spolupráci se Zdeňkem Schneiderwindem připraví návrh na rozdělení finanční 
podpory na přípravu jezdců na malých drahách ve třídě do 125 ccm, aby mohly být po Konferenci 
klubům poukázány finanční prostředky.  
VV SPD souhlasí s proplacením licencí mladých jezdců v kategorii do 125 a 250 ccm z dotačních 
prostředků prostřednictvím AMK ZP Pardubice. 
Pavel Váňa informoval o teoretické přípravě rozhodčích v mezisezónám období. Byl přijat návrh, aby 
Komisi rozhodčích byly poskytnuty Zápisy z jednotlivých závodů, ve kterých se vyskytnou připomínky 
k činnosti rozhodčích. Předseda Jury bude povinen zapsat připomínky licencovaných osob, účastníků 
jednání Jury i v případě, že budou neoprávněné. VV SPD pak následně zaujme k těmto problémům 
stanovisko.   

 
Termín příští jednání bude určen po Konferenci SPD AČR dne 31. 10. 2016  
Po tomto bodu bylo jednání v 16:20 ukončeno. 
V Praze dne 18. 10. 2016  
            Petr Moravec 
         Předseda SPD AČR 


