Zápis z jednání VV AS AČR konaného dne 28. února 2019 v budově AČR
Přítomni:

Kafka, Kunc, Janák, Kakrda, Hnátek, Procházka, Berka, Rybníček, Konečný, Pospíšil
Valenta, Klenák,

Omluveni:

Nejdl, Regner, Síla, Stránský

Přizváni:

Frydrychová

Program:
1. Kontrola minulého zápisu
2. Zpráva z Prezidia AČR
3. Krizová komunikace při mimořádné události
4. Média a komunikace, spolupráce s J. Koudelkou
5. Zprávy o činnosti komisí
6. Zprávy z komisí FIA
7. Různé
1. Kontrola zápisu
Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek.
2. Zpráva z Prezidia AČR
S.Kafka podal informace z Prezidia AČR:
‐
‐
‐

‐
‐
‐

zrušena žaloba na AČR ohledně členství
v prosinci podány na MŠMT 2 žádosti: Významné sportovní akce a Podpora činnosti sportu
uzavřena Smlouva s ČT o vysílání ve Světě motorů a sportovní zpravodajství ČT, v současné
době jsou volné sponzorské odkazy pro pořadatele podniků, kteří hradí pouze výrobní
náklady. Předsedům komisí bude poslána informace o technických záležitostech. Předsedové
jednotlivých komisí budou informovat všechny své pořadatele.
dekrety reprezentantů, kteří se nezúčastnili slavnostního předávání dekretů v AČR, předají
předsedové jednotlivých komisí.
pro reprezentanty bude připraven Reprezentační manuál (umístění loga AČR na kombinézu
nebo na závodní vozidlo a atd…)
ve smlouvě pro reprezentanty budou mimo jiné zmíněny i povinné účasti na sportovních či
společenských akcích AČR

3. Krizová komunikace při mimořádné události
Byl předložen a schválen Metodický pokyn k postupu v případě vážné nehody.
Jedná se o interní dokument, který je určený pracovníkům a delegátům zastupujících Autoklub ČR na
podnicích zapsaných v kalendáři ČR, stanovuje postup v případě vážné nehody.
4. Média a komunikace, spolupráce s J. Koudelkou
‐ v rámci zlepšení komunikace pošle pan Koudelka instrukce jak správně komunikovat
‐ bude vytvořeno Centrální uložiště, kam se budou posílat informace a fotografie z jednotlivých
akcí.
‐ Akreditace.
Na každém podniku ZAV a Off Road bude proškolený člověk, který bude vydávat akreditace a
zároveň provádět základní bezpečnostní školení pro novináře
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5. Zprávy o činnosti komisí
Závody na okruzích, Jiří Janák
‐
‐
‐

na všech podnicích bude pro rok 2019 permanentní SK a Hlavní bezpečnostní činovník
zlepšení komunikace s týmy
zpřísnění předpisů

Cross Country, Josef Kakrda
‐

zahájeno jednání v Bělé pod Bezdězem o zařazení jednoho českého mistráku v této lokalitě

Komise minikáry, Michal Hnátek
‐

připravují nové webové stránky

Automobilové orientační soutěže, Zdeněk Klenák
‐

Pohár Shell Cup bude rozdělen do dvou úrovní obtížností

Komise časoměřiči, Ota Berka
‐
‐

měření v Českém Krumlově na 8. Czech New Energie Rallye, měří španělští časoměřiči a čeští
mají podepsat oficiální výsledy, což odmítají
do přehledu není zařazeno Setkání mistrů v Sosnové

Lékařská komise, MUDr. Milan Procházka
‐

vzhledem k tomu, že je problém s úrovní zabezpečení sanitních vozidel na podnicích, tak bylo
vypracováno Prohlášení poskytovatele zdravotních služeb, který toto prohlášení podepíše a
předá pořadateli, tím přebírá celou zodpovědnost za poskytovatele zdravotních služeb.

Závody do vrchu, Ivan Rybníček
‐

školení jezdců i pořadatelů, které se uskuteční 2. 3. je připraveno

Komise činovníků, Martin Konečný
‐

připraveny testy pro činovníky

Komise kartingu, Petr Pospíšil
‐

v pražské Praga Aréně byly předány motokáry pro Indoor kartingovou akademii za účasti
zástupců FIA

Komise rally, Jiří Valenta
‐

školení jezdců rally a pořadatelů proběhlo podle stanoveného harmonogramu

6. Zprávy z komisí FIA
Komise FIA, Tomáš Kunc a Luděk Kopecký
‐
‐
‐

Komise rally ‐ připraveno školení rally pro pořadatele v kalendáři FIA
Komise Close road ‐ bezpečnostní manuál pro rally
Komise Off road ‐ nová koncepce AK + RK, proběhlo školení činovníků FIA
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7. Různé
‐ Předsedové sportovních komisí se mají do týdne vyjádřit ke klasifikaci zahraničních jezdců
v českých mistrovstvích na základě změny článku Mezinárodního sportovního řádu FIA.
‐ Členové výkonného výboru budou mailem seznámeni se sportovními řády nové disciplíny
„SPRINT“, která bude dodatečně zařazena pod AS AČR.

Zapsala: Jitka Frydrychová
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