
 
 
 

Zpráva  ze školení časoměřičů rally  Vizovice RS Revika 15.-
16.2.2019 a  RS Běšiny u Klatov 2.3.2019. Zpráva ze X. FreeOPEN 

semináře HČ 15.2.2019 
 

a) Pořadatelem a zajišťovatelem obou školení Vizovice a Běšiny byl 
pověřen FASem  SK PORS plus v AČR . Školení se fyzicky zúčastnilo 
dohromady  101 (59 Vizovice, 41 Běšiny)  časoměřičů vč. 9 HČ, z toho 
bylo celkem 22 adeptů (11+ 11), navíc bylo  omluveno 16 ( 12+4) 
časoměřičů. Na školení byli také   hosté z AČR T.Kunc a J. Regner 
,hosté ze SR a 4 spolu/jezdci  . Teoreticky disponujeme 117 
časoměřiči a z toho 9 HČ. Byl přednesen i návrh nominací HČ na 
disciplíny FAS 2019.  

Program obou školení , reciprocita  „západních „  lektorů ve Vizovicích 
proběhla dle dohodnuté osnovy a pravidel. Všichni HČ přítomni. Byly 
zakomponovány nové poznatky dle SPR 2019 a využity dobré i zlé 
poznatky  z minulé sezony. Vše bylo přeneseno i na školení v Běšinách. 
Zvláštní dík patří S. Jelínkovi, J. Vogeltanzovi, S. Sallerovi  a L.Justovi za 
organizaci západního školení. Všichni byli prověřeni testem . 
Aktualizovaný seznam časoměřičů bude uveřejněn (heslo)  na webu 
AČR a rozeslán všem HČ.  

 b) Ve Vizovicích proběhl  také již  X. Open seminář HČ  rally včetně účasti  
       lektorů .  Zápis je uveden níže- bude rozeslán již HČ. 
 c) Pořadatelé školení vyčíslili náklady školení od příslušný organizacím 
(Revika,  
       AC Běšiny )- ty budou účtovat AČR. Letos bude nutno, vzhledem 
k novému    
       licenčnímu systému zkontrolovat kdo vlastně licenci má , resp. splnil 
podmínky 
 
 V roce 2020 předpokládáme obdobný model dvou školení.   
 Zprávu vypracoval   dne 8.3.2019          

                                                                  Oto Berka   předseda komise časoměřičů                    
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X. FREE OPEN  seminář HČ – 2019 
Vizovice Revika, 15.2.2019 21,30-22,30 hod  
Přítomni: Za časomíru: Ptáčková, Navrátil, Hlobilová, Sedlářová, 
Konečná, Lobiš, Berka, Just L., Maděrová, Kratochvílová, 
Sedláčková, Jelínek, Hrudník, Linhart, Hronek. 
Ostatní hosté: Freddy Vogeltanz, Saller 
 
 
Připomenutí zásad z loňska 2018 + závěry : 
 
1. Důraz na kvalitní a připravenou instruktáž,vzniklé problémy hlásit hned. 
2. Kalkulaci poslat pořadateli vždy dopředu! Po obdržení harmonogramu. 
3. Telefonická kontrola všech stanovišť - na synchro nastavení časů na 

hodinách. Časoměřiči zkontrolují na každém stanovišti správnost 
rozmístění cedulí. 

4. Nástup- přítomnost - časoměřiče na každém stanovišti je 1,5 hod předem. 
5. Vesty – označení čas SPR  a ZÚ 
6. Nuly(000,00)  kontrolu jí  postavení hodin a viditelnosti. 
7. Od roku 2017 je nová procedura startu do okruhu – viz SPR 2019 HČ 

(výjimečně zástupce)by se měl pohybovat v centru soutěže.3 časoměřiči. 
8. Záložní měření v cíli RZ a na startu polookruhu mačkat ručně! Ne na 

fotobuňky! 
9. Doporučujeme vzít na každý podnik min. 2 adepty. Vesty máme , 

doobjednat na podnik u Ivety 
10. Každý HČ pošle do 48 hodin po podniku report p. Berkovi a p.Justovi.  
11. Nominace 2019 – probrána  
12. Berte se navzájem na jednotlivé podniky! 
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Závěry pro 2019: 

a)Hodiny objednávat u Rally Zlín, p. Křen, nově 2x semafory , a 3x 
nové hodiny ČK řízené GPS , dbát neúprosně o  zápis do deníčků, 
zejména že časom použil nové baterie a dát použité do sáčku, 
nejlépe zápis o stavu a použití baterií. 

b) seznam časoměřičů bude po Běšinách 2019na webu  AČR 
(komise časom.) po zadání hesla,..Kdo má platnou licenci zjistíme 
zatím pouze dotazem (exportem) na AČR – Jitka Frydrychová. 

c) SPR 2019 : dořešíme s RK (J. Valenta )přesné vysvětlení startu 
do RZ- protnutí st. čáry….bude vydán i Bulletin 2. Dále změny v KP 
,… Změny v penalizacích retardérů,.. 

d) NSŘ změny v odd. B – HČ odpovědnost za synchro, postup 
stanoví HČ, priorita GPS, budíčky všichni na instruktáž. Kalibrace 
hodin – nově .Dále v úvodu NSŘ pojištění podniků AČR . 

 

 
Zapsal 8.3.2019 Berka   
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