AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
ASOCIACE KARTINGU AČR

Zápis z jednání Výkonného výboru AsK AČR
16. 5. 2014, 17:00 – Autodrom Sosnová
Přítomni: Bártů, Čáp, Eliáš, Javůrek, Lindr
Hosté: Ječmínek R., Pospíšil P., Zelinka P.
Omluveni: Gregor, Kudrle

1. Zahájení
Seznámení s programem
2. Kontrola minulého zápisu
Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Ročenka 2014
- Úprava formulace nesportovního chování (vulgarity, nevhodné chování a
podobně)
- Doplnění Disciplinárního řádu o nevhodné a nesportovní chování
- Soutěžící je odpovědný za kompletní doprovod
- AČR připraví formulaci rozšíření DŘ včetně možností trestání (peněžitý trest,
zákaz startu, podmíněný zákaz startu)
- Apel na všechny činovníky, aby probíhala osvěta na rozpravách a v komunikaci se
soutěžícími osvěta o sportovním chování

4. Reprezentace 2014
- Uveřejnění výzvy
- Informace o průběhu
5. Nadační fond AČR
- Informace o fungování Nadačního fondu
- Výkonný výbor navrhne k financování soustředění mládeže po skončení sezony
2014
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6. Pozorovatel AsK
- Hodnocení činnosti na uplynulých závodních víkendech
- Nutnost reportovat zprávy pozorovatele nejen v bodové formě, ale i písemně
- Ohlasy jsou pozitivní
- AsK AČR deleguje Petra Pospíšila na celou sezonu 2014
- Podnět ke značení mechaniků
o Vytvoření pásek na ruku
o Odlišná barva pro sobotu a neděli
o Vydávání při přejímkách, pořadatel na pásku vyznačí startovní číslo a třídu
7. Ostatní
-

-

-

-

Prezentace Kartingu v České televizi
o Schůzka s Mediasportem ohledně reportáží a jejich pojetí
Fair Play Driver
o Informace o iniciativě
o AsK AČR schvaluje podporu tohoto projektu
o Fair play cena na konci sezony za fair play skutek
Situace ve třídě Školní 50
o Školní třídy nebudou vyhlašovány na stupních vítězů. Vyhlásí se
standardně všichni jezdci, ale bez pořadí a všichni na stejné úrovni.
S účinností od 16. 5. 2014
Licence x mateřská ASN + podmínky
o AsK AČR povoluje dle článku 9.4. Mezinárodních sportovních řádů start
jezdců s licencí vydanou jinou ASN než je jejich mateřská.
o Podmínkou je splnění kritérií k vydání licence AsK AČR včetně uhrazení
příslušného poplatku odpovídající dané licenci s účinností od 16. 5. 2014
Pátek 23. 5. 2014 proběhne setkání zástupců VV se soutěžícími

Příští zasedání proběhne dle potřeby
Zapsal: GS Adam Eliáš
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