AUTOKLUB ESKÉ REPUBLIKY
ASOCIACE KARTINGU A R

Zápis z jednání Výkonného výboru AsK A R
16. 9. 2014, 15:00 – A R Praha
ítomni: Bárt , áp, Kudrle, Jav rek, Lindr, Eliáš
Omluveni: Gregor
Hosté: R.Je mínek
Sekretariát: Mochan
1. Zahájení
Program jednání byl schválen bez p ipomínek
2. Kontrola minulého zápisu
Úkoly v samostatných bodech jednání
3. Zhodnocení odjetých závod sezóny 2014
Písemný materiál ze zpráv HSK a pozorovatele z podnik odjetých od posledního
zasedání VV AsK
o Diskuse o konzistentnosti rozhodování editel a sportovních komisa
Záv r – zapracovat do systému nové sportovní komisa e
o Diskuse o chování sout žících a jezdc na podnicích
Po ty startujících
o Písemn p edloženy porovnání ú asti 2013/2014, porovnání jednoho
závodu M R a závodu Poháru A R spole
s Karting Cupem, p ehled
íd vypsaných ve vybraných evropských zemích
o Diskuse o snižujícím se po tu startujících a vlivu termín a po tu podnik
Záv r – omezit celkový po et podnik pro sezónu 2015
Došlé stížnosti
o VV AsK projednal stížnost sout žícího Sport Bohemia Karts na rozhodnutí
editele závodu Karting Cupu 29. – 31.8.2014 v Kartaren Cheb
Záv r – VV AsK konstatoval, že prvotn se mají podobné stížnosti
ešit sout žící p ímo na podnicích v souladu s disciplinárním ádem
J.Mochan vyzve všechny zú astn né aby zaslali písemné
stanovisko pro další projednání VV AsK
o VV AsK projednal výhrady vedoucího asom e k rozhodování a ízení
závodu M R 5. – 7.9.2014 v Kartaren Cheb
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Záv r – podn ty budou zapracovány do školení inovník na p íští
sezónu
4. Nada ní fond A R
Projednání došlých žádostí
o Tomáš Václavík
o Karting akademie - AK eská Lípa v A R
o Fair play driver - KARTARENA s.r.o.
R.Je mínek informoval, že Nada ní fond A R je primárn ur en pro podporu
jednotlivc
Záv r – VV AsK nedoporu il žádnou z žádostí
5. Kartingová akademie
A.Eliáš seznámil VV AsK s návrhem na uspo ádání náborových akcí pro d ti od 6
do 8 let na všech okruzích s jednotnou osnovou a zkušenými školiteli
Motokáry se použijí z vypsaného tendru – viz další bod
Záv r – VV AsK souhlasí
6. Výb rové ízení na motokáry Školní 50
A.Eliáš informoval o výsledku výb rového ízení na 10 ks motokár Školní 50
Motokáry budou zatím uskladn ny na Autodromu Sosnová a bude vypracován
systém jejich využití a obsluhy pro Kartingovou akademii
7. Okruhy
J.Mochan podal informaci o zmapování všech okruh a prioritách v jejich
úpravách, aby spl ovaly bezpe nostní kritéria
Národní p edpis pro okruhy (P íloha O) bude zohled ovat stávající skute nost, ale
stanovené parametry a stanovené minimální bezpe nostní podmínky budou muset
být dodrženy už pro sezonu 2015.
Diskuse o možnosti uspo ádání závodu M R v cizin
V.Kudrle informoval, že p edloží projekt úprav trat na schválení
Záv r – Zpracovat nový národní p edpis pro okruhy
- Jednat s okruhy o pot ebných úpravách
8. Kamerový systém
V Písku prob hla zkouška kamer:
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Kamery bez problém kvalitn zaznamenaly i kolmý záb r na cílové
rovin – p i zastavení záb ru bylo kvalitn itelné startovní íslo
o Použití systému v daném cenovém rozsahu je podmín no vybudování
kabelového systému na jednotlivých okruzích s omezením délky max. 100
metr od záznamového za ízení, kabely by musely být zakopány v zemi;
Wi-Fi nelze použít
o Diskuse o využití kamerového systému
Záv r – usilovat o zajišt ní finan ních prost edk na systém
s radiovým p enosem
Dát do sportovního p edpisu využití kamer na motokárách
jednotlivých sout žících a povinnost poskytnutí záznam
o

9. Disciplinární komise
J.Mochan informoval o jednání DK v p ípadu porušení technického ádu u
jezdce Tomáše Salvy:
o ve startovní listin a v rozhodnutích byl uveden sout žící MS Kart, který na
edvolání k disciplinární komisi reagoval písemným prohlášením, že není
a na inkriminovaném závod nebyl sout žícím jezdce Tomáše Salvy
o po adatelé z Autoklubu Moravská T ebová v A R nejsou schopni doložit,
kdo byl na daném závod sout žícím, protože licence fyzicky nekontrolují
Záv r – VV AsK pov uje J.Mochana aby se spojil s disciplinární
komisí s možností potrestání p ímo jezdce Tomáše Salvy
10. Sportovní sezona 2015 – první návrhy
Diskuse o po tu podnik s d razem na snížení celkového po tu proti letošní
sezón , systému závod , vypsaných t ídách a licencích
A.Eliáš informoval o jednání s po adateli Karting Cupu a Moravského poháru,
cílem jsou spole né podniky Poháru A R a Karting Cupu s jedním názvem
Diskuse o organizaci a pr hu pohárových závod – po adatelé z Písku a
Vysokého Mýta necht jí p enechat ízení podnik jinému subjektu
Diskuse o p ihláškách – dop edu, spole
se startovným, možnost se p ihlásit
na všechny závody M R najednou se zvýhodn ným startovným
Diskuse o technických p edpisech a pneumatikách
Diskuse o Zónových závodech
Záv ry:
První návrh na po et podnik je 5 M R a 5 Poháru a jeden
spole ný
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Ponechání stávajících t íd v jednotlivých mistrovstvích a
pohárech
i M R organizovat vytrvalostní závod pro seniorské
kategorie
Pro Pohár budou požadovány p edhlášené licence s tím, že
budou za nižší cenu a nebudou umož ovat start v M R,
ipravuje se možnost „RaceCard“ s ro ním úrazovým
pojišt ním
Sekretariát AsK p edloží návrh na systém p ihlašování s
využitím elektronických p ihlášek
Technická komise nenavrhuje žádné zm ny v technických
edpisech, pouze uvoln ní p edpis pro pneumatiky
J.Mochan prov í možnosti uspo ádání zónových závod u
sousedních ASN
11. Národní sportovní ády 2015
VV AsK obdržel asový harmonogram a obsahové rozd lení Ro enky 2015
12. Výro ní konference AsK A R
VV AsK byl seznámen s volebním ádem, který bude zve ejn n na
www.autoklub.cz
Volba zástupc sout žících prob hne ve Vysokém Mýt 26. - 27. 9. 2014
Konference AsK A R se uskute ní na Autoklubu R v Praze 21. 10. 2014 od
15:00
Záv r – J.Mochan zajistí pot ebné prostory a organizaci konference
v Praze a volby ve Vysokém Mýt
13. Vyhlášení M R
Vyhlášení M R se uskute ní 15.11. 2014 v prostorech Autoklubu R v Praze
Sekretariát AsK zajistí prostory, ob erstvení a program
14.

zné
J.Bárt a V.Jav rek – návrh na po ízení te ek árových kód pro kontrolu
pneumatik – sekretariát prov í možnosti a navrhne systém
Diskuse o tra ových komisa ích – zp sob školení, licence – sekretariát p ipraví
návrh
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íští zasedání prob hne dle pot eby
Zapsal: Jan Mochan
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