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Svaz kartingu AČR 

Zápis z jednání Výkonného výboru Svazu kartingu AČR 

13. 9. 2016, 15:00 – AČR Praha  
doplnění 28. 9. 2016 

Přítomni: Pospíšil, Dušek, Bártů, Šafránek 
Omluven: Janovec 
Sekretariát: Eliáš na část jednání, Mochan 

Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Příprava Soustředění mládeže 

3. Školní 50 - motory 2017 

4. Příprava konference svazu 

5. Příprava slavnostního vyhlášení  

6. Zhodnocení odjetých závodů 

7. Zhodnocení schůzky se soutěžícími  

8. Návrhy pro sezonu 2017 

9. Různé 

 

Zahájení 

 Program jednání byl schválen bez připomínek 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

 Žádné připomínky k zápisu 

 

2. Příprava říjnového Soustředění mládeže 

 VV projednal rámcový program soustředění a členové osloví možné školitele   

 Věk účastníků – do 15-ti let 

 Soustředění zaměřeno na zlepšení jezdeckých schopností účastníků 

 Do programu zařadit cvičení a informace o stravování, zdravotnické školení a pokusit 

se zajistit účast Besipu 

 Za VV se zúčastní Pospíšil, Janovec, Bártů, Mochan 

 Ubytování si účastníci zajistí sami 

 Občerstvení bude hrazeno jezdci a jednomu členu doprovodu 

 Pojmenování soustředění bude Kartingový camp 

 Společně bude probíhat Camp kartingové akademie 

 J.Mochan připraví seznam jezdců a pozvánku, rozpočet akce 
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 Aktualizace 20.9.2016: 

o Členové VV, na základě informace od soutěžících o účasti značného počtu 

jezdců na závodě v Itálii, který se jede ve stejném termínu, rozhodli o změně 

charakteru akce na volné tréninkové jízdy    

o J.Mochan projedná s Autoklubem Hradiště v AČR a J.Midrlou tuto změnu 

o Camp kartingové akademie proběhne dle plánovaného programu 

 

3. Školní 50 - motory 2017 

 VV projednal všechny možnosti, které připadají v úvahu pro sezonu 2017  

 Diskuse o nákladech na stávající motory bez omezovačů 

 Pro rozhodnutí se připraví porovnání stejných motokár se čtyřtaktním motorem, 

který by byl nejvhodnější, protože by se dal využít i pro indoor akademii, se 

současným motorem a s motorem pro Micro ROCK. 

 Připravit návrhy možností snadného zapojení jezdců, kteří přijdou z kartingové 

akademie a dalších nových zájemců 

 

4. Příprava konference svazu 

 Volební konference Svazu kartingu AČR proběhne 1. 11. 2016 od 15.00 v budově AČR 

Praha 

 Volební řád je zveřejněn stránkách AČR 

 Volby zástupců soutěžících budou v sobotu 24. 9. 2016 od 12.00 do 16.00 na 

Autodromu Vysoké Mýto 

 VV projednalo volební řád pro Volby zástupců soutěžících, včetně návrhů ze schůzky 

se soutěžícími, a schválil stejný systém oprávněnosti volitelů jako v loňském roce 

 J.Mochan na volby zástupců soutěžících připraví: 

o Seznamy soutěžících – zveřejnění na stránkách AČR 

o Zveřejní volební řád na stránkách AČR 

o Vybavení na volbu 

 

5. Příprava slavnostního vyhlášení 

 VV preferuje společné vyhlášení s AK Moravská Třebová v AČR 

 P.Pospíšil a J.Mochan se sejdou se zástupci při PAČR ve Vysokém Mýtě 

 Předběžný termín 26. 11. 2016  

 Aktualizace 26.9.2016: 

o AK Moravská Třebová odsouhlasila společné vyhlášení 

o Vyhlášení proběhne mimo AČR v místě s možností zajištění ubytování 

o Vyhlášení proběhne 26. 11. 2016 
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6. Zhodnocení odjetých závodů 

 VV projednal hodnotící zprávy z odjetých podniků 

 Ve zprávách nebyly žádné podněty k řešení 

 Diskuse nad technickými kontrolami před startem a po dojezdu – nárazníky, 

rozchody, benzín 

 Závěr je, že před startem by se především mělo kontrolovat bezpečnostní vybavení, 

ale vždy je rozsah kontrol na rozhodnutí hlavního technického komisaře a není to 

stanoveno žádnými předpisy 

 Soutěžící mají odpovědnost za to, že motokára vyhovuje technickým předpisům 

 Diskuse o nedostatcích na jednotlivých závodech – bude vypracován Závazný manuál 
pro pořadatele 

 Neúčast soutěžících dětských tříd na rozpravě – apelovat na dodržování řádů 

7. Zhodnocení schůzky se soutěžícími  

 V pátek 2.9. se na Autodromu Písek uskutečnila schůzka se soutěžícími 

 Podněty a návrhy – viz. Příloha 1 Zápisu 

 

8. Návrhy pro sezonu 2017 

 Průběžně budou zapracovány do návrhu předpisů pro sezonu 2017 

 

9. Různé 

 K písemným návrhům J.Janovce: 

o Roztlačování OK - je vyřešeno 

o Kamerový systém pro PAČR ve Vysokém Mýtě – VV rozhodl, že je ho možné 

použít, když si ho pořadatel – AK M.Třebová zaplatí 

o Záznamy z onboardů – řešit v předpisech 2017 

o Starty – trestání jezdců, kteří zrychlují před zhasnutím světel - řešit 

v předpisech 2017 

o Zabezpečení a fungování UP – návrh na zkrácení/vypuštění - řešit v předpisech 

2017 

 Rozpočet svazu: 

o VV schválil rozdělení příspěvku pořadatelům 

Písek 50000 

Vysoké Mýto 50000 

Moravská Třebová 30000 

 Nárazníky CIK – FIA pro sezonu 2017 

o Řešit zařazení dalších tříd 

o Řešit tresty za spadlý nárazník v měřeném tréninku 
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 Signalizace jezdcům během závodu od osob s novinářskou vestou z prostor 

nepřístupných běžným divákům je zakázané – specifikovat přesně v předpisech pro 

2017 

 Technika – čtečky, datalogery, otáčkoměry projdou revizí, aby byly plně funkční pro 

sezonu 2017 

 Zahrnout do předpisů 2017 obsluhu oficiálních videokamer placených Svazem 

kartingu 

 Práce s dětmi – VV souhlasí s návrhem soutěžících, připraví stanovení minimální 

doby/ počtu odjetých závodů pro přechod z Baby licence (platná pouze pro třídu 

Školní 50) na národní licenci; v rámci bezpečnosti projednat možnost znovuzavedení 

modré vlajky s červeným diagonálně umístěným křížem 

 Nepřítomný lékař při pátečním tréninku v Brucku – Svaz kartingu AČR případ 

postupuje Disciplinární komisi FAS AČR 

 Návrh na přejmenování třídy KZ2 Senior na KZ2 Gentleman pro sezonu 2017 

 

 

Zapsal Jan Mochan 
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Příloha č. 1 

 

NÁVRHY A PODNĚTY ZE SCHŮZKY SE SOUTĚŽÍCÍMI PRO SEZONU 2017 
 

 Kuchařka trestů za jednotlivé kolize na trati včetně fotodokumentace – ve spolupráci 
s Martinem Gregorem vznikne materiál včetně fotografií, kde budou typy kontaktů mezi 
jezdci, jízdy po a mimo trať, apod. 

 Traťoví komisaři - nezkušenost, fluktuace, mzda – dlouhodobý problém ve většině 
disciplín, zlepšení je zčásti na pořadatelích závodů, aby základní složení tvořili zkušení 
lidé, VV připraví podrobné podklady na pořadatelská školení; soutěžící navrhli zvýšit 
startovné o částku, která by se využila pro zvýšení odměny traťových komisařů – VV 
bude jednat s pořadateli 

 Respekt delegovaných činovníků a jejich kompetentnost – zařazení informací a 
doporučení na toto téma do programu školení činovníků, školení bude zakončené testy, 
FAS bude s činovníky průběžně pracovat 

 Protesty – Sbor sportovních komisařů by měl jednat na základě podnětů od ředitele 
závodu nebo Race directora a pokud není incident takto řešen, může soutěžící podat 
protest. Nemělo by se jednat na základě stížností 

 Rozpočet závodu pro soutěžící – VV projedná s pořadateli na kalendářní schůzce 
 Lékařské zabezpečení a jeho kontrola – FAS připraví manuál pro sportovní komisaře, 

případně ředitele závodu, na kontrolu vybavenosti sanitního vozidla 
 Odpovědná osoba za sportovní stránku a dohled nad technickou stránkou jednotlivého 

podniku – bude řešeno pro sezonu 2017 
 Trestání za nevhodné a vulgární chování, zejména vůči cizím dětem – sportovní 

komisaři budou školeni tak, aby tyto verbální útoky netolerovali a nekompromisně je 
trestali  

 Zkrácení doby Parc-fermé – bude řešeno v předpisech 2017 
 Volby svazu – jeden rok je málo – bude předloženo AČR  
 Volby zástupců soutěžících – viz bod 4 Zápisu 
 Harmonogram závodů a tréninků včetně pořadí tříd – VV podrobně projedná náměty 

při tvorbě doporučeného harmonogramu, který je součástí Standardních propozic 
 Kartingové tratě – VV a AČR se budou průběžně zabývat dalšími možnostmi kde 

uskutečnit kartingové závody včetně provizorních     
 Závod v Brucku – pokud to nebude nezbytné, VV nepočítá s tím, i po letošní zkušenosti, 

že by byl pořádán závod našeho mistrovství v zahraničí 
 Vypsaní Mezinárodní mistrovství – vyšší poplatky do FIA bez záruky účasti zahraničních 

jezdců  
 Vysvětlení kdo ze zahraničí se může zúčastnit a bodovat do našich závodů – viz Příloha 

č. 2 
 Soutěžící z Baby 60 nesouhlasí s návrhem J.Kočky na předepsaný stálý převod 
 Návrhy na zpřísnění udělování licencí pro dětské třídy, komise na výběr jezdců, kteří 

obdrží licenci, přezkoušení, posouzení jezdeckých schopností – VV souhlasí a zapracuje 
do návrhu sportovních řádů pro 2017 
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 Školení nových a stávajících jezdců – VV připraví nový systém a zapracuje do návrhu 
sportovních řádů pro 2017 

 Prezentace na rozpravách – J.Janovec připraví na zbylé podniky letošní sezony 
 Nepřekrývání se věkové hranice školní 50 s dalšími třídami – VV připraví návrh 

věkových hranic jednotlivých tříd, který bude platný i pro klubové závody 
 8 - 9.10. soustředění mládeže a kartingová akademie – viz bod 2 Zápisu 
 Kalendář závodů – do 30.9. podávají pořadatelé návrhy, po zveřejnění mezinárodních 

kalendářů FIA šampionátů a významných sérií uspořádá VV schůzku se všemi pořadateli 
na tvorbu kalendáře MČR a PAČR 

 
 
Příloha č. 2 
 

Stanovisko VV Svazu kartingu AČR ke startu a bodování zahraničních jezdců 

 

Start zahraničních jezdců při závodech MČR a PAČR je povolen Přílohou O-Karting Ročenky 
FAS AČR. 
 
Bodovat do MČR nebo PAČR mohou jezdci dle článku 3.3.9 (do 31. 12. 2015 článek 3.3.12) 
Mezinárodního sportovního řádu FIA.  
Dle tohoto předpisu mohou v závodech MČR a PAČR bodovat profesionální jezdci nebo 
soutěžící ze zemí EU.  
 
Kdo je profesionální jezdec nebo soutěžící je definováno v článku 2.6.3 Mezinárodního 
sportovního řádu FIA. Pro kartingové závody musí být držiteli mezinárodní licence. 
 
Federace automobilového sportu AČR jako ASN vyžaduje, k zařazení zahraničního jezdce do 
bodování, potvrzení mateřské ASN jezdce, že je profesionálním jezdcem. 
 

 

 

 

 

 

 

 


