Svaz kartingu AČR
Zápis z jednání Výkonného výboru Svazu kartingu AČR
Zasedání bylo rozděleno do dvou dnů:
2. 2. 2016, 15:00 – AČR Praha
10. 2. 2016, 10:00 – AČR Praha
Přítomni: Pospíšil, Dušek, Šafránek, Bártů (10.2.),
Hosté: Lindr (2.2.)
Omluven: Janovec, Bártů (2.2.)
Sekretariát: Eliáš, Mochan
Program:
1. Národní sportovní řády – návrh do Bulletinu FAS AČR
2. Standardní propozice karting 2016
3. Technický řád kartingu 2016
4. Výběr dodavatelů pneumatik 2016
5. Výběr jezdce CIK – FIA Academy
6. Reprezentace 2016 – koncepce a výběr jezdců
7. Školení jezdců a činovníků
8. Systém čárových kódů – údržba zařízení před sezonou 2016
9. Došlé žádosti
10. Různé

Zahájení
− Program jednání byl schválen bez připomínek
1. Národní sportovní řády FAS AČR
− byl prodiskutován návrh změn v kapitole A – Obecná část a v Příloze O – karting
− J.Mochan zpracoval změny schválené VV do dokumentu pro VV FAS AČR
− Bulletin FAS AČR, který změny obsahuje, je zveřejněn na www stránkách AČR
http://www.autoklub.cz/dokument/9807-bulletin-fas-acr-c-116.html
2. Standardní propozice karting 2016
− Členové VV prostudovali texty jednotlivých částí Standardních propozic s navrženými
změnami a doplněními:
o A. Sportovní předpis
o Příloha – Sportovní předpis OPEN TAG
o Sportovní předpisy pohárů:
Rotax
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Easykart
Rokcup
Honda
o Osnova Zvláštních ustanovení
o Doporučený časový harmonogram MČR
− Finální text byl schválen Per–rollam 16. 2. 2016
− Kompletní Standardní propozice jsou k dispozici na www stránkách AČR
http://www.autoklub.cz/text/89-rocenka.html
3. Technický řád kartingu 2016
− Členové VV prostudovali texty jednotlivých částí Technický předpisů s navrženými
změnami a doplněními:
o B. Technický řád
o Technické předpisy pohárů:
Rotax
Easykart
Rokcup
Honda
− Finální text byl schválen Per–rollam 16. 2. 2016
− Technický řád je k dispozici na www stránkách AČR http://www.autoklub.cz/text/89rocenka.html
− Text technického řádu bude ještě revidován a to v části Specifické předpisy pro KZ2
Senior (kap. 17), kde bude doplněna zvýšená celková minimální hmotnost na 180 kg –
viz také bod 9 tohoto zápisu.
4. Výběr dodavatelů pneumatik 2016
− Doručené obálky byly členy VV rozdělány 2. 2. 2016
− J.Mochan všechnu dokumentaci oskenoval a rozeslal členům VV
− VV rozhodl na zasedání 10. 2. 2016 o dodavatelích
− J.Mochan zveřejnil 11.2. rozhodnutí na www.autoklub.cz http://www.autoklub.cz/text/62-vykonny-vybor.html
5. Výběr jezdce CIK – FIA Academy

− J.Mochan rozeslal členům VV došlé žádosti
− VV rozhodl, že jezdec s podporou AČR bude Marek Boris Machulda – viz
http://www.autoklub.cz/text/62-vykonny-vybor.html
6. Reprezentace 2016 – koncepce a výběr jezdců
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− J.Mochan rozeslal členům VV došlé žádosti o reprezentaci
− VV projednal a schválil koncepci kartingové reprezentace včetně vybraných jezdců
pro sezonu 2016 – viz. příloha č. 1
7. Školení jezdců a činovníků
− J.Mochan předložil návrh harmonogramu školení jezdců a činovníků, který VV
projednal a odsouhlasil
− VV projednal materiály, které budou připraveny jako prezentace na školení
− J.Mochan informoval o zajištění prostor, občerstvení a organizaci registrace
− Pořadatelé z Vysokého Mýta a Písku předloží do 28. 2. 2016 návrh termínů praktické
části povinného školení pro jezdce do 10-ti let
8. Systém čárových kódů – údržba zařízení před sezonou 2016
− Projednáním údržby a přípravy zařízení byl po dohodě určen V.Javůrek
− J.Mochan zajistí s dodavatelskou firmou realizaci propojení on-line přihlášek
s databází technických komisařů
9. Došlé žádosti
− Žádost L.Číži na zvýšení váhového limitu pro kategorii KZ2 senior:
o VV v rámci projednávání Technického řádu rozhodl o zvýšení na 180 kg
10. Různé
− J.Mochan byl VV požádán o zpřehlednění www stránky kartingu odstraněním starých
dokumentů – termín 15.3.2016
− Dodatel smlouvy s AK Moravská Třebová v AČR – P.Pospíšil prověří stav
− Návrh Z.Bažanta na manuál pro získání licence – J.Mochan zašle připomínky
− Pořadatel klubových závodů Moravský pohár zaslal kalendář závodů

Zapsal Jan Mochan
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Příloha č. 1
REPREZENTACE ČR - KARTING 2016
A. Dlouhodobá strategie rozvoje a zajištění reprezentace
Mezinárodní sportovní autoritou pro motokárových sport je CIK-FIA. Jako nejvyšší sportovní autorita
pro motokárový sport je organizátorem mistrovství světa a mistrovství Evropy v kartingu.
Promotérem těchto soutěží je organizace WSK Promotion Srl.
CIK-FIA organizuje oficiální mistrovství a upravuje mezinárodní sportovní a technické řády pro tyto
motokárové třídy
Skupina I
Superkart
KZ1
Skupina 2
KZ2
OK
OK Junior
Cílem dlouhodobé strategie podpory reprezentace je pravidelně dosahovat přední umístění v celkové
klasifikaci a jednotlivých závodech Mistrovstvích světa, Mistrovství Evropy a sériích pořádaných
promotérem mistrovství, který jsou WSK Champions Cup, WSK Super Master Cup, WSK Final Cup.
Konkrétním cílem je pak dosahovat minimálně dvě umístění v celkové klasifikaci uvedených seriálů ve
výše uvedených třídách dosáhnout minimálně 3 umístění do 6. místa a v jednotlivých závodech pak 5
umístění do 6. místa.

B. Reprezentace kartingu v roce 2016
Pro rok 2016 Výkonný výbor Svazu kartingu Autoklubu ČR (VV SK AČR) navrhuje a doporučuje aby FAS
AČR přidělil Svazu kartingu AČR celkovou částku 500.000 Kč.

Užší reprezentace
Do užší reprezentace VV SK AČR navrhuje zařadit tyto sportovce:

Adam Kout (nar. 1990)
Patrik Hájek (nar. 1990)
Oba navržení kandidáti splňují podmínky AČR pro zařazení do reprezentace, kterými jsou
- sportovní i občanská bezúhonnost
- Sportovní výsledky v uplynulém roce
- Předpokládaný dlouhodobý sportovní vývoj
Pro tyto dva reprezentanty navrhuje přidělit celkovou částku na přípravu a účast na podnicích
mistrovství světa, mistrovství Evropy a sérií WSK ve výši:
Adam Kout
150.000,- Kč
Patrik Hájek
150.000,- Kč
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V souladu s pravidly Autoklubu ČR, výše uvedení reprezentant obdrží dekret a následně uzavřou
s Autoklubem ČR smlouvu o reprezentaci. Na jejím základě jim bude vyplaceno 30% z celkové
přidělené částky. Po vyúčtování těchto finančních prostředků je uvolněno dalších 30% a dále
zbývajících 40% celkové přidělené částky, vždy po vyúčtování již uvolněných finančních prostředků.
V případě vyúčtování vyšších nákladů předčasně, a to až do výše 100% přidělených finančních
prostředků, může být uvolněna částka odpovídající tomuto vyúčtování.
Cíle
Oba reprezentanti už nyní dosahují výkonnosti a výsledků očekávaných od reprentanta ČR v kartingu
v souladu s cíli definovanými zde v dlouhodobé strategii reprezentace ČR v kartingu. Konkrétně v
loňském roce 2015 dosáhli, mimo jiné, těchto nejlepších reprezentačních výsledků:
Adam Kout
Mistr Evropy CIK-FIA Superkart
Patrik Hájek
5. místo Mistrovství Evropy kategorie KZ(1)
Proto pro rok 2016 VV SK AČR navrhuje tyto cíle:
Adam Kout
umístění do 3. místa v mistrovství Evropy CIK-FIA Superkart
Patrik Hájek
umístění do 6. místa v některém seriálu / závodu MS, ME, WSK ve třídě KZ(1).
Za splnění výkonnostního cíle bude reprezentantovi, který jej splní na základě vyhodnocení,
vyplacena odměna ve výši 25.000 Kč.

Širší reprezentace
VV SK AČR zařadila do širší reprezentace ČR kartingu pro rok 2016 tyto jezdce:

Dominik Javůrek (nar. 1999)
Karel Simon (nar. 1999)
Petr Ptáček (nar. 2002)
VV SK AČR navrhuje pro členy širší nominace možnost získat finanční prostředky za umístění a to
v celkové výši 150.000 Kč. VV SK AČR navrhuje tyto maximální finanční prémie za umístění v
některém ze závodů Mistrovství světa, Mistrovství Evropy nebo některé z výše uvedených sérii WSK:
za 1. místo
30.000 Kč
za umístění na 2.-3. místě
15.000 Kč
za umístění na 4.-10. místě
10.000 Kč,
přičemž celková částka vyhrazená prémie za umístění je celkem 200.000 Kč (včetně 50 tis. pro užší
reprezentaci) .
Vyhodnocení bude provedeno po skončení sezóny v měsíci listopadu. Pokud by úhrnná výše prémií za
umístění překročila celkový rozpočet schválený FAS AČR, budou jednotlivé prémie poměrně zkráceny,
tak aby celková vyplacená výše prémií činila pro jezdce širší reprezentace uvedených 150.000 Kč.
Všichni jezdci zařazeni do širší reprezentace obdrží od SK AČR reprezentační triko a nášivku na
kombinézu se státním znakem.
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