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Svaz kartingu AČR 

Zápis z jednání Výkonného výboru Svazu kartingu AČR 

7. 1. 2016, 16:00 – AČR Praha 

Přítomni:  Pospíšil, Dušek, Šafránek, Janovec, Bártů 

Hosté:  Lindr, Kališ na bod č.1 

Sekretariát:  Eliáš, Mochan 

 

Zahájení 

− Program jednání byl schválen bez připomínek 

 

1. Jednání o definitivní podobě  Školní 50 pro rok 2016 

− J.Kališ, který byl na svou žádost přizván k jednání k tomuto bodu, k předhlášeným 

změnám ve třídě Školní 50:  

o přednesl připomínky soutěžících obsažené v anketě, kterou zorganizoval 

o prezentoval počty účastníků v jednotlivých letech   

o přednesl své připomínky k navrhovaným změnám z bezpečnostního, 

sportovního a technického hlediska  

o diskuse o omezovačích otáček 

o VV poděkoval J.Kališovi za účast 

− VV považuje za zásadní fungování omezovačů otáček a rozhodl, že pokud nebude 

systém plně funkční při závodě v Brucku (24. - 26. 6. 2016), tak VV vypíše poptávkové 

řízení na motory s omezovači otáček pro sezonu 2017 

− Na základě převažujících názorů z ankety soutěžících, VV po diskusi rozhodl, že 

závody budou organizovány jako v ostatních třídách včetně vyhlášení pořadí 

jednotlivého závodu a celkové hodnocení seriálu 

− Všichni ostatní nevyhlášení jezdci na závodech obdrží také ceny     

 

2. Kontrola zápisu z minulého zasedání 

− Bez připomínek 

− Diskuse o přikládání projednávaných textů předpisů k zápisům 

 

3. Standardní propozice 2016 

− Do 31. 1. 2016 budou předloženy návrhy změn sportovních a technických řádů 

− Sportovní část – zodpovědnost J.Dušek a J.Janovec 

− Technická část – zodpovědnost J.Bártů a P.Pospíšil 

− Poháry – J.Mochan vyzve promotéry jednotlivých pohárů k předložení textů 
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− 2. 2. 2016 proběhne schválení definitivních textů Standardních propozic kartingu  

 

4. Zadání poptávky na dodavatele pneumatik 2016 

− VV rozhodl o podmínkách výběru pneumatik pro MČR a Pohár AČR s termínem 

uzávěrky 1. 2. 2016 

− J.Mochan výzvu zveřejní   

− Diskuse o značení pneumatik – VV rozhodl, že ti promotéři pohárů, kteří nebudou 

používat čárových kódů, zajistí systém značení pneumatik, se kterým seznámí 

přítomné technické komisaře na daném závodě 

 

5. Výběr jezdce na akademii CIK-FIA  

− VV schválil záměr oslovit zájemce o účast za stejných podmínek jako v sezoně 2015 

s termínem uzávěrky 1. 2. 2016 

− J.Mochan výzvu zveřejní   

− J.Mochan kalendář zašle pořadatelům 

 

6. Různé 

− Kartingová akademie 2016: 

o A.Eliáš seznámil VV s hodnocením Kartingové akademie 2015  

o A.Eliáš navrhl VV změnu koncepce akademie tak, aby se organizovala při 

významných sportovních akcích   

o J.Mochan připraví návrh 

− Reprezentace 2016 

o A.Eliáš seznámil VV se Zásadami reprezentace 2016, které jsou zveřejněny na 

webu AČR  

o Jezdci se musí přihlásit do 31.1. 

o VV připraví koncepci reprezentace v souladu se zásadami   

− Program školení: 

o Školení všech jezdců (a počítá se i se zástupci soutěžících) proběhne 28. 2. 

2016 v prostorách AČR Praha  

o VV se dohodl na osnově programu školení, který bude dopracován do 18. 1. 

2016 a bude vydána informace pro jezdce a soutěžící 

− Jezdecké školy pro mládež 

o VV neobdržel žádný návrh z okruhů, které bylo dohodnuto na posledním 

zasedání VV – J.Mochan zašle připomenutí 

− Překlad MSŘ karting: 

o VV rozhodl o zadání překladu základních předpisů CIK-FIA – J.Mochan 

zrealizuje 
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o Objednání počtu ročenek CIK-FIA ve stejném počtu jako v 2015 

− Změna termínu závodu MČR 

o VV projednal žádost maďarské federace na změnu termínu jednoho závodu 

MČR, který po změně kalendáře Zóny Střední Evropy koliduje s naším 

závodem 

o VV rozhodl, že není možné této žádosti vyhovět 

o J.Mochan odešle odpověď 

− Problematika startů 

o  VV diskutoval o možnostech sledování rychlosti při startu v pohybu 

o Bude vyřešeno v rámci sportovních řádů 2016 

− Žádost rodičů Ondřeje Šípa 

o VV obdržel během zasedání žádost o výjimku z věkového limitu pro start ve 

vybrané třídě.  

o VV neodsouhlasil výjimku z věkového limitu  

 

 

Zapsal Jan Mochan 


