
PRAVIDLA REPREZENTACE - SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ

Silniční motocyklová reprezentace se dělí na dvě základní skupiny:

1. Širší silniční motocyklová reprezentace

Jezdci účastnící se zejména seriálu CEV, CIV, BSB, IDM, IRRC, TT, ADAC Junior Cup, Alpe Adria 
apod. Systém ohodnocení jednotlivých reprezentantů dle účasti na závodech a výkonnosti.

2. Užší silniční motocyklová reprezentace (dělí se na junior a senior)

JUNIOR - do 18ti let

 Určeno pro jezdce účastnící se závodů pro jejich start je nutná mezinárodní licence.
Samotné  závody  musejí  mít  status  Mistrovství  světa  a  nebo  Evropy.  Systém
ohodnocení jednotlivých reprezentatnů dle účasti na závodech a výkonnosti.

 Určeno pro jezdce vybrané do motocyklové školy Cuna de Campeones.

 Určeno pro jezdce ACCR CZECH TALENT TEAMU, platí pro tyto šampionáty:

a) Junior World Championship - Moto3

(podmínkou postup do Red Bull Rookies Cup - nezávislý výběr a záruka kvality jezdce, 
stálý účastník šampionátu, schválení prezídiem Autoklubu)

b) World Championship - Moto3

(podmínkou stálý účastník šampionátu, schválení prezídiem Autoklubu)

c) World Superbike - Supersport 300

(podmínkou stálý účastník šampionátu, schválení prezídiem Autoklubu)

SENIOR - nad 18 let

 Určeno pro jezdce účastnící se závodů pro jejich start je nutná mezinárodní licence.
Samotné  závody  musejí  mít  status  Mistrovství  světa  a  nebo  Evropy.  Systém
ohodnocení jednotlivých reprezentatnů dle účasti na závodech a výkonnosti.
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Výhody reprezentace obecně

 udělení dekretu reprezentanta

 finanční podpora

 závodní licenci hradí Autoklub ČR (lze použít ve vyúčtování dotace)

 zimní soustředění s trenérem reprezentace

 mediální podpora, využití kanálů Autoklubu ČR

 podpora manažerů reprezetnace (znalost týmů, sponzorů, kontakty apod.)

Žádost uchazeče musí být zaslána elektronickou poštou na adresu repre@autoklub.cz nejpozději do 
14. 1. 2019.

Užší juniorské reprezentace – škola Cuna de Campeones

Princip a účel tohoto náboru by měl nasměrovat a finančně pomoci talentovaným jezdcům od útlého
věku s jejich budoucí kariérou motocyklového závodění. Tohoto náboru by se měli zúčastnit jezdci
kteří svoji kariéru směřují postupně až do nejvyšších soutěží. Tímto sítem projdou jen ti nejlepší na
základě hodnotící odborné komise. Tento sport je finančně i časově náročný, je tedy třeba zvážit vše s
tím související. U nás jsou pro tento sport limitující  podmínky, a proto se musíme ubírat směrem
Španělska, kde jsou ti nejlepší jezdci a především vhodnější klimatické podmínky.

Autoklub České republiky uzavřel pro tento projekt smlouvu s nejprestižnější motocyklovou školou ve
Španělsku Cuna de Campeones, která sídlí ve Valencii. Nejenže má dlouholetou historii, ale vzešlo z ní
spousta jezdců světového formátu. Touto školou prošli například jezdci Ondřej Vostatek, Štěpán Zuda
a Filip Salač. Poslednímu jmenovanému se podařilo  dostat až na vrchol v juniorské reprezentaci a to
do ACCR CZECH TALENT TEAMU, do třídy Moto3 World Championship.

Vybraní  jezdci  budou  absolvovat  šampionáty  ve  škole  Cuna  de  Campeones.  V  této  škole  jsou
motivační programy, kde například vítěz šampionátu postupuje automaticky další rok do výší třídy
zdarma.

Co  je  hlavní  výhoda?  Jezdci  jedou  na  identických  motocyklech  a  tím  je  to  hlavně  o  jezdci,
ne o technice!
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V balíčku je pronájem motocyklu, kombinéza, helma a mechanik. Další výhodou v této škole je rozvoj
jezdce, jak po stránce nauky cizího jazyka, tak práce v týmu a samostatnosti.

Pro jezdce, kteří do reprezentace nepostoupí je možnost vstoupit do školy Cuna de Campeones za
technické podpory samostatně a z vlastních zdrojů. 

Ve Španělsku tato škola s tímto stipendiem funguje ve stejném modelu.

Vybraným jezdcům do školy Cuna de Campeones bude ze strany Autoklubu České republiky zajištěna
podstatná  část  z  rozpočtu.  Technické  poradenství  zajistí  manažer  juniorské  reprezentace  Michal
Salač.

Selekce do užší juniorské reprezentace – škola Cuna de Campeones

Infromace k selekci:

Přihlášky: na email repre@autoklub.cz nejpozději do 14. 1. 2019

Věkové kategorii:

6 – 9 let Minibike

9 – 10 let Mini GP 110

12 – 14 let European Talent Cup / Pre Moto 3

nad 14 let Moto3 Junior World Championship

Za Autoklub České republiky.

Matěj Smrž

Předseda komise silničních závodních motocyklů
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