
 

 

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY 

ASOCIACE KARTINGU AČR 

 

Autoklub ČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1, Tel: +420 222898240, Fax: +420 222246274, E-mail: karting@autoklub.cz 

Zápis z jednání Výkonného výboru AsK AČR 

4. 7. 2014, 17:30 – AČR Praha 

Přítomni: Bártů, Čáp, Eliáš, Lindr  

Omluveni: Gregor, Kudrle, Javůrek 

Sekretariát: Mochan 

 

1. Zahájení 

 Program jednání byl schválen bez připomínek 

 

2. Kontrola minulého zápisu 

 Kontrola úkolů z minulého zasedání 

 Ročenka 2014 - doplnění nesportovního chování - nebyl vydán Bulletin, protože v 

současném znění Ročenky Kartingu je dostatečný prostor pro potrestání těchto 

porušení řádů   

 

3. Statut reprezentanta AsK AČR 

 Reprezentanti s finanční podporou AČR: 

Adam Kout, Jan Midrla, Patrik Hájek, Ondřej Kočka 

 Reprezentanti bez finanční podpory AČR: 

Václav Šafář, David Klar, Michal Jílek, Tomáš Reitmeier, Karel Simon, Dominik 

Javůrek 

 

4. Rozdělení finančních prostředků na reprezentaci 

 Členové VV odsouhlasili navržené rozdělení finančních prostředků na reprezentaci 

 

5. Změny na FAS AČR a AsK AČR 

 GS A.Eliáš seznámil přítomné s organizačními změnami, které proběhly k 

1.6.2014. A.Eliáš je generálním sekretářem FAS AČR i AsK AČR. Agendu AsK 

AČR bude zajišťovat J.Mochan.   

 Od roku 2015 bude AsK AČR jednou z komisí FAS AČR.  

 Je v plánu sjednocení vydávání sportovních řádů - společná všeobecná část, 

samostatně se vydají sportovní a technické předpisy kartingu 

 

6. Rozpočet AsK AČR 

 GS seznámil přítomné s návrhem rozpočtu pro rok 2014 a jeho prioritami 
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7. Sportovní sezona 2015 

 Diskuse účastníků o současném systému závodů MČR, jednotlivých pohárů a 

promotérství. Diskuse o delegaci sportovních komisařů na pohárové závody, kteří 

mají vztah k danému závodišti. GS se sejde s pořadateli pohárů, aby byla více 

zajištěna koordinace a návaznost na mistrovské závody.  

o Do 31.8. připravit první návrh sportovních a technických předpisů pro 

sezónu 2015.   

o J.Mochan do 31.8. navštíví všechny okruhy s cílem přesného zmapování 

současného stavu v návaznosti na znění  předpisů pro tratě na rok 2015 a 

určení priorit změn nebo oprav a jejich harmonogramu. 

 

8. Moravský pohár 

 Diskuse o účasti činovníků s licencí AsK AČR na zahraničních podnicích a jejich 

delegace.  

o Projednat s pořadatelem poháru. 

 

9. Výroční konference AsK AČR 

 Sekretariát připraví návrh volebního systému v souladu s ostatními disciplínami. 

 Termín konference září/říjen. 

 

10. Pozorovatel AsK 

 VV AsK diskutoval činnost pozorovatele na podnicích.  

 Po sezóně se vyhodnotí celkový přínos a stanoví se systém na rok 2015 

 

11. Různé 

 Návrh p.Pospíšila na nákup ks větráků pro chlazení motorů před technickou 

kontrolou  

o sekretariát prověří možnosti a systém dopravy na závody nebo zapůjčení 

pořadatelům 

 VV AsK se zabýval vyloučením jezdce Tomáše Salvy pro porušení Technického 

řádu při pohárovém závodě v Písku.  Protože se jednalo o použití jiné než 

označené sady pneumatik, VV AsK se dle článku 4.6.4 Ročenky kartingu 2014 

rozhodl vyvolat v této věci disciplinární řízení.   

o Administrativně zajistí J.Mochan. 

 GS seznámil přítomné s projektem kartingové akademie pro děti, na kterém se 

pracuje 
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Příští zasedání proběhne dle potřeby 

 

Zapsal: Jan Mochan 
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