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Komise minikár AČR 
 

Zápis z jednání Řídícího výboru Komise minikár AČR dne 28. 3. 2020 
 

V Dubnici dne 28. 3. 2020 
 
Místo a čas konání: telekonference Skype, začátek 900 
Přítomní členové ŘV: Michal Hnátek, Petr Zvířecí, Ing. Jan Tejkl, Vladimír Opolský 
Hosté: Zbyněk Švajda (za oblastní vedoucí a jezdce) 
 
1. Licence jezdců a soutěžících 2020 

Informace o průběhu podávání žádostí o licence elektronickým způsobem na webu AČR. Je 
potřeba doplnit návaznost licence jezdce na licenci soutěžícího, oblast, minikárovou kategorii a 
ostatní. Jednáním s IT AČR je pověřen Michal Hnátek a Petr Zvířecí. 

Pro sezónu 2020 je vydáno 122 licencí jezdců a 24 licencí soutěžících. 
Pro sezónu 2020 nebude uplatňována finanční sankce za vydání licence jezdce (soutěžícího) po 

termínu. Jezdci bude přiděleno následující startovní číslo v startovní listině. 
 

2. Závody minikár a nouzový stav v ČR 
Na základě vyhlášení nouzového stavu v ČR osloví ŘV KM pořadatele květnových závodů a 

domluví se, zda závod bude zrušen nebo odložen na jiný termín. Výsledky - změny budou 
aktualizovány v kalendáři závodů, jako první bude na http://www.minikary.unas.cz/kalendar.htm. 

 
3. Školení rozhodčích 1. třídy 

Školení a přezkoušení rozhodčích 1. třídy proběhne elektronicky (e-mailem), zajistí Ing, Jan Tejkl. 
 

4. Změna oblastních vedoucích 
Činnost v komisi minikár ke dni 28. 3. 2020 ukončil Fialka Michal. Řídící výbor souhlasí se změnou 

oblastních vedoucích s platností od 28. 3. 2020. 
OV oblast Praha - Kolář Petr, Werichova 950, 125 00 Praha 5 Hlubočepy, mobil: 603 508 470, 

 e-mail: kolar@pegas-auto.cz 
OV Západní Čechy - Hrábek Jan, Plzeňská 65, 334 41Dobřany mobil: 776 772 275, 

 e-mail: hhrabek@seznam.cz 
Změnu na AČR zajistí předseda Komise minikár Michal Hnátek 
 

5. Různé 
Připomínáme, že na podzim proběhnou volby do Řídícího výboru Komise minikár. Každý jezdec, 

soutěžící, člen klubu může navrhnout kandidáta. 
 
Příští telekonference je naplánovaná na 18. 4. 2020 v 900. Petr Zvířecí žádá oblastní vedoucí o 

sdělení kontaktu na Skype aby, jste se též zúčastnili. 
 
 
 
Zapsal: Vladimír Opolský 
Předseda sportovně technické komise 
 
 
 
Schválil: Michal Hnátek    Petr Zvířecí   Ing. Jan Tejkl 

Předseda Komise minikár     1. místopředseda KM        2. místopředseda KM 
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Příloha - Seznámení se změnami v NSŘ pro sezónu 2020 
 
3.5 Výstroj jezdce 

Během jízdy na minikáře je jezdec povinen mít na sobě jezdeckou kombinézu nebo dres, event. 
jiné oblečení, s dlouhými rukávy a nohavicemi plně zakrývající horní, resp. dolní končetiny, 
ochrannou motoristickou přilbu, jezdci do 18 let ochrannou integrální motoristickou přilbu, ochranné 
prstové rukavice, ochranné brýle nebo štítek z netříštivého materiálu a vhodnou uzavřenou plnou 
obuv. 
 
3 Soutěžící a jezdci 
3.8. Trenér 

Zajišťuje všestranný rozvoj jezdců soutěžícího v souladu s národními sportovními řády. Vede 
jezdce k dodržování morálních zásad sportovce a slušného chování. Seznamuje zvláště mladé jezdce s 
předpisy a nařízeními, vydanými orgány KM AČR. Zabezpečuje přípravu jezdců na trénincích a 
pomáhá jezdcům na závodech. Trenér je registrován u svého soutěžícího. 
 
4.2.4 Časoměřiči, zpracovatelé výsledků 

odstavec Časomíra doplněn „Přenos signálu star – cíl (cíl – start) je zajištěn pevným (kabelovým) 
spojením.“ 
 
5.8. Trenér 

Licenci trenéra může získat každý zájemce o tuto činnost starší 21 let, pokud se zúčastní 
příslušného školení činovníků a rozhodčích na ŘZ, SK a TK a vykoná závěrečné testy s úspěšností 90%. 
Platnost licence je 2 kalendářní roky. 
 
6.8 Protesty – 6.4.7 Informace o výsledcích – Sjednocení doby na protesty 

Protest může podat statutární zástupce soutěžícího do 30 minut po incidentu nebo po zveřejnění 
výsledků. 

• Minimální doba vyvěšení výsledků pro případný protest zůstává 15 minut. Dle čl. 6.4.7 
 
7.3.1.2 Hodnocení družstev 

Oblastní družstvo tvoří všichni zúčastnění jezdci s licencí vydanou příslušnou OK. Pro hodnocení 
jednotlivých kol se započítává 32, 16, 8, 4, 2, 1 bod za prvních šest míst v kategorii. 
 
Z Ročenky 2020 

• Členem sportovně technické komise se stala Bc. Blanka Dvořáčková 

• Předsedou disciplinární komise se stal Ing. Jaroslav Bohačík 

• Zaškolen na obsluhu časomíry TAG Heuer bude Petr Kubín 

• Časomíra Minikár Klubu Libeř v AČR je schválena pro měření na vrcholových závodech. 
 
 
Vladimír Opolský 

Předseda sportovně technické komise 
 
 


