
                                                                                    

ZÁPIS SCHŮZE ČASOMĚŘIČSKÉ KOMISE AČR  

Datum:           28.02.2019   9,15-11,00  AČR  Praha    

Přítomni: Berka Oto,  Navrátil Radek, , Pleticha Miroslav, Mík Miroslav, Just Ladislav, Stanislav Jelínek, František 
Boček 

Omluveni: Jakoubi Aleš , Šimek Josef,   
Program dle pozvánky:  
 
1. Uvítání přítomných i hostů ,  
  Po uvítání hostů a přítomných členů . Všichni byli  seznámeni s programem dle pozvánky. 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze ČASK   
 Minulý zápis ze 30.11.2018-   byl připomenut,  stručně (a postupně během programu ) projednán  a následně 
schválen bez připomínek (Připomenu : Splněno : export výsledků zrušen, kalibrace hodin, nákup TranX. 
Nesplněno: Do ZÚ pro  Auta i Moto dávat sankce za nevrácení transpondérů bez reakce – tedy se vše řídí NSŘ. ).    

3. Zprávy z AČR, z a do VV, zprávy z jiných  komisí, AS, MS  

Komise časoměřičů bude v roce 2019  pracovat ve stejném složení. Info o prosincovém setkaní členů komisí AS. 
K dispozici jsou již řády  ročenky, propozice disciplín 2019.  Nová loga šampionátů se řeší . Projednán kalendář 
podniků 2019+ změny  

Vydán Bulletin č.1 AS, bude následovat další . 

Nahlášeny na AČR velikosti oblečení pro časoměřiče. 

Disciplína Sprint – žřejmě nová . 

Schválena odpověď na dotaz p. Pavláta o měření  na SSS Sosnová 2019. 

Informace o pojištění  z Ročenek 2019 AS i MS a postup při řešení likvidace poj. události. 

Dopis a info pro pořadatele  novému předsedovi RK  Jiřímu Valentovi o opatřeních pro správnou synchronizaci  
hodin při rally. 

4. Zrávy z jednotlivých disciplín  před sezonou   

Schválena nominace HČ a skupin pro AS. MS nominace  sestavuje. Dle jednotlivých členů komise, odpovědných 
za jednotlivé disciplíny je časomíra , měření a vyhodnocení dat připraveno na sezonu 2019.  Přijaty zásady pro 
synchronizování  hodin při rally + závěry ze školení- viz výše.  Disciplíny Motoskjéring info o podnicích.  Zatím se 
nejeví časová kolize velkých podniků - případně  řešit  individuelně ( lidi, technika) např. Hustopeče a Oldtimer.   

Projednat s AČR a pořadateli  Energies  Rally  odpovědnost a gestorství měření a vyhodnocení skupinou „ 
Secundio Suarez….“  vůči zastřešeni HČ  pro MČR  
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5.  Stav techniky  AČR  
Započata již loni kalibrace hodin AČR  dle NSŘ 2019  – Meros Zubří  a Miksoft. Dodány protokoly správci hodin. 
Pokračovat postupně a zkontrolovat parametry (zkalibrovat) všech  hodin-2019/2020.  
Pořízeny nové LED 3 ks hodin do ČK  řízené  GPS – vyhodnotit parametry ( R. Navrátil)   . 
Provádět opravy a udržování techniky dle schválených pravidel .  Ostatní  info a záměry   Viz  investice .  

6. Návrhy do NSŘ  a SP  
Na AČR byly zaslány počátkem 2019 návrhy změn do NSŘ a SP disciplín pro rok 2019 ( mj. zvýšení služného o 5 %, 
kalibrace a povinnosti HČ,…). Návrhy do NSŘ v podstatě akceptovány, SP disciplín –projednají vedoucí disciplín 
např. Bulletin 1 /2019 

7. Pořízení investic pro časomíru za rok 2019 a  výhled do  2021   
Investiční důvodovou tabulku upravit (upraví předseda během 3/2019 -splněno)  a rozeslat členům a GS 
Rozumně aktualizovat s výhledem  na další  dva až tři roky  a projednat postupně s vedením AČR   ( nedoplňovat 
„staré“ transpondéry, doobjednat ČK hodiny, kalibrace, opravy další vybavení  ..).  

8. Školení časoměřičů a skupin 2019 

Jednotlivé Čas.skupiny  provedou školení během března a zašlou zápis . Śkolení MS 16.3.20109 .Proběhla již 
školení rally  východ-Revika -15.—16.2.2019 a západ  2.-3.3.2019 Běšiny.  Uskutečněn i FreeOpen seminář HČ. 
Zápisy budou na webu AČR –oddíl Komise časoměřičů .  

Pro všechna školení platí – poděkování lektorům, hostům z řad AČR  ispolu- a jezdcům , a také Pozorovatelům(J. 
Možný). Ze školení bude zápis na webu. Projednat umístění prezentací ze školení . 

 Licenční systém činovníků – od letoška elektronicky na webu AČR formuláře, pokyny,platby ..Spolupráce před 
prvními podniky – export pro HČ – zajistí předseda . Vyhodnotit a eventuelně  upravit výstupy ( např. žádosti i 
dle disciplín) ze systému pro další období – úkol komise. 
 
9.  Ostatní, diskuze, k řešení    

a) Příručka časoměřiče – úkol trvá  L. Just . Jasné penalizace – změny- vydán ucelený seznam penalizací pro rally 
návrh  do SPR 2019 , zatím jen pro časoměřiče . Penalizace, resp. pravomoci SK a ředitelů FIA dost často mění . 

b) Opakovaný požadavek z minulé schůze : Elektronický systém licencí –  nyní se nevydávají již povinně plastové 
kartičky – dávaly   se jako zástava za půjčení krabiček – proto   zajistit , aby v ZÚ  podniků AS a MS byly jasné a 
jednoznačné sankce za nevrácení transpondéru 

Další schůze komise se bude konat dle potřeby, a to pravděpodobně  listopad  2019 Pozvánka a upřesnění Vám 
přijdou včas. Standardní  či  neodkladné  záležitosti budeme probírat per rollam. 

zapsal:  8.3.2019 Oto Berka,  předseda Komise časoměřičů AČR 
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