
 
 
 
 
 

AUTOMOBILOVÝ SPORT 

ZASEDÁNÍ KOMISE RALLY AČR 

 

12. prosinec 2018 – 11,00 – Praha, Autoklub ČR 

SSR 04-122018 

Přítomni:     Tomáš Kunc, Stanislav Kafka, Jan Regner, Miloslav Regner, Jiří Valenta, Pavel Štípek,  
Roman Kresta  

Omluveni: Petr Černohorský, Miroslav Smolík  

Hosté:          Martin Konečný (Komise činovníků AČR, ASR) 
 Luděk Kopecký (sportovní manažer AS AČR) 

Josef Stránský (předseda TK AS AČR) 
Karel Louda (Media delegát AS) 
Josef Pátl (Videonovinky) 
Jiří Nejdl (předseda komise HA) 
Jiří  Venuš (HSK Pražský rallysprint) 

Pořadatelé: Petr Mihule 

Program jednání: 

1. Zahájení 
- přivítání všech účastníků jednání 
- doplnění a schválení programu 

2. Kontrola minulého zápisu  
- GPS Sledovací systém  
- Termíny jezdeckých a pořadatelských školení  
- Školení sportovních komisařů 

3. Informace z FIA a FAS AČR     
- FIA Kunc: Výroční konference FIA v Petrohradě, regionální konference CEZ 
- Kafka a Kunc: Zasedání prezidia AČR, VV AS, aktuální informace 

 

4. Aktuální záležitosti   
4.1.  Příprava a průběh Pražského rallysprintu 2018. 

Po obdržení zprávy HSK, informací od BD a vedoucího dispečinku požádala Komise rally 
ředitele pana P. Mihuleho o vysvětlení příčin znepokojivého průběhu Pražského rallysprintu. 
Na základě zjištěných informací stanovila Komise rally termín do 31. 1. 2019 pro předložení 
koncepce PRS 2019. Na základě těchto informací stanoví komise rally podmínky konání 
dalšího ročníku PRS.        

4.2. Termíny a plán jezdeckých a pořadatelských školení 2019. 
 Jezdci 2. 2. 2019 Zlín, 3. 2. 2019 Klatovy, 9. 2. 2019 Praha 
 Školení ředitelé, tajemníci, HČB 22. – 23. 2. 2019 místo bude upřesněno 

Školení činovníci RZ 9. - 10. 3. 2019 místa budou upřesněna  
Testování 2. - 3. 3. 2019 Zlín 



 
 
 
 
 

Testování 15. - 17. 3. 2019 Praha  
Školení předjezdci, dispečinky 3. 3. 2019 Praha 
Školení sportovních komisařů termín a místo bude upřesněno  

4.3. Pořadatelské skupiny – aktuální situace. Po dohodě se zástupci s jednotlivých skupin byl 
stanoven termín pro vyhodnocení sezóny 2018 a to 4. 1. 2019 v Praze. Na tomto setkání 
budou zároveň zástupci seznámeni se systémem školení sezóny 2019. 

4.4. Vyhlášení rally 2018 ve Zlíně. Poděkování pořadateli SAS Zlín. 
4.5. Zavedení „Malusů“ a „Bonusů“ pro sezonu 2019 je připravena změna udělování příspěvků za 

pořádání soutěží. Tyto již nebudou vypláceny automaticky, ale jen za splnění podmínek 
daných AS AČR. Struktura a ohodnocení jednotlivých bonusů budou představeny na 
únorovém školení pořadatelů rally.  

4.6. Rally Kemp, aktualizace pro rok 2019. Je potřeba změnit model školení v kempu. Nový 
koncept předloží do začátku školení pořadatelů M. Regner. Úkol trvá. 

4.7. Rally škola, aktualizace pro rok 2019, předloží do začátku školení M. Regner.  
4.8. Základní školení rally, aktualizace pro rok 2019, předloží do začátku školení M. Regner. 

5. Reprezentace a juniorská podpora 
- Rozdělení finančních prostředků, probíhá finální vyúčtování 
- Složení a strategie reprezentace pro 2019 bude oznámeno do poloviny ledna 2019 

 

6. Odjeté podniky (výtah z hodnotících zpráv) 
Pražský rallysprint 

- Velmi špatně připravený podnik 

- Malý počet organizačních pracovníků, ředitel většinu problémů řešil sám, a proto nestíhal 

- Absence odpovědné osoby na dispečinku 

- Nepřesný itinerář 

- BP a OPŘRZ nepřesný 

- Nevyhovující spojení  

- Nedostatečné bezpečnostní zajištění 
 

Mikuláš rally Kopná 2018 
- Dobře připravená soutěž s vekým zájmem diváků 
- Splněny skoro všechny připomínky BD z minulosti 
- Doporučeno dotažení vysílačkového spojení až na dispečink.  

  

7. Média 
- Příprava školení médií proběhne začátkem roku. Media budou školena na prvních dvou 

soutěžích MČR v rally 
- Výhled sezona 2019, akreditace a delegace na podniky ve stejném formátu jako letos, bude 

brán větší důraz na odebírání akreditací neukázněným fotografům a kameramanům i po 
soutěžích na základě foto a video materiálu. 

- Nové označení médií bude řešeno v lednu 2019. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

8. GPS sledovací systém 
- Proběhlo pracovní jednání v Havířově v sídle společnosti NAM, kde byly upřesněny poslední 

detaily fungování nových jednotek a byly stanoveny termíny výroby jednotek, nasazení 
jednotek, počty prodejních setů pro soutěžící a homologace FIA 

- Aktuální informace z odjetých podniků. Nové jednotky byly odzkoušeny na Pražském 
rallysprintu a Mikulášské rally, na základě dat z tohoto nasazení bude provedena minimální 
softwarová úprava.  

 

9. Bezpečnostní skupina při Komisi rally     
- Školení pro pořadatele je upravováno ve dvou verzích: za prvé pro použití prezentace 

s promítacím zařízením a za druhé jako PDF nebo tištěný text. 
- Obsah jednotlivých školení bude připraven během ledna 2019. 

 

10. Zpráva předsedy technické komise AS 
- Školení TK, informace na školení pořadatelů  
- Novinky pro sezonu 2019 

 

11. Došlé žádosti 
- Petr Pavlát žádá Komisi rally  o přidělení konzultanta pro přípravu Rally Bohemia 2019 
-   Komise rally zvolila jako konzultanta S. Kafku 
-   Štěpán Palivec, Michal Savruk – žádost o mez. licenci AWD – schváleno, podmínky pro získání 

zaslány žadateli 
- Václav Liška – žádost o mez. licenci AWD – schváleno, podmínky pro získání zaslány žadateli 

 

12. Různé 
- 23/1/2019 setkání sportovních komisí automobilového sportu od 16 hod. 

 
 
 

 
 

Jiří Valenta 
    předseda Komise rally AČR 


