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CENA FAIR PLAY
Výkonný výbor AS AČR veden snahou o zvýšení úrovně automobilového sportu, rozhodl
se udělovat ocenění za činy realizované v duchu fair play.
Návrhy shromažďuje sekretariát VV AS AČR a tyto ceny budou předávány na
vyhlašování Mistrů ČR.
Rozhodnutím VV AS AČR byly uděleny následující ceny:

2000
Petr VOJÁČEK
Representant ČR v závodech automobilů do vrchu. Při svém startu v závodě Mistrovství
Evropy v Jaizkibelu (Španělsko) měl jeho největší soupeř v boji o 3. místo v absolutní
klasifikaci ME vážné technické problémy. Bez ohledu na výsledek závodu poskytl mu
veškeré náhradní díly i pomoc svými mechaniky a závadu společně odstranili.
Následující den s tímto jezdcem souboj o bronzovou evropskou medaili prohrál.
Josef KOPECKÝ
Při závodě Mistrovství České republiky v závodech na okruzích v Mostě měl kolizi se
svým soupeřem v boji o celkové prvenství. Když viděl, že jeho největší soupeř je
vyřazen a tím je mu cesta k vítězství otevřena, odstoupil v následujícím kole rovněž ze
závodu se zdůvodněním, že takové vítězství by ho netěšilo.

2003
Daniel LANDA a Jiří MALČÍK
Při XXXIII. Barum Rally Zlín zastavili 100 m před cílem RZ 2, aby bez ohledu na svůj
výsledek pomohli vyprostit z hořícího automobilu posádku Petr Poulík – Jaroslav Novák.

2005
Jaromír TARABUS a Václav VOREL
V průběhu RZ 6 Sheron Valašské Rally poskytli ošetření zraněnému diváku bez ohledu
na svůj výsledek

2007
Radim STRNAD
Za aktivní pomoc při vyprošťování z havarovaného vozidla posádce Daniel Běhálek –
Petr Černohorský při Barum Rally Zlín 2007.

2008
Robert VODIČKA a Karel HÉDL
V průběhu RZ 13 Horácké Rally zařídili a poskytli pomoc havarované posádce bez
ohledu na svůj výsledek.

2009
Martin SEMERÁD a Bohuslav CEPLECHA
Za poskytnutí okamžité pomoci divákovi s epileptickým záchvatem při Barum Czech
Rally Zlín.
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2010
Miloš BENEŠ
Za upozornění na nesoulad času naměřeného časomírou se skutečností i přesto, že
naměřený čas byl lepší, než jím přiznaný.

2016
Eliška SIMONOVÁ
Za korektní posouzení a vyhodnocení kolize s druhým jezdcem při závodu seriálu
Mistrovství ČR v kartingu v Chebu.
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