
 

ZÁPIS SCHŮZE ČASOMĚŘIČSKÉ KOMISE AČR  

Datum:7.12.2021  17-19hod., Skypově- distanční elektronická schůzka 

Přítomni: Berka Oto,  Navrátil Radek,  Pleticha Miroslav,  Stanislav Jelínek, Mík Miroslav,František Boček, 
Jakoubi  Aleš ,  Just Ladislav(poslech) 

Omluveni: Miroslav Dvořáček (práce)                                        Hosté :             Sedláčková  Iveta (zápis), 
 
Program dle původní pozvánky . Během roku 2021  byli členové nepravidelně operativně komunikováni a byly 
operativně řešeny zásadní záležitosti .  
 
1. Uvítání přítomných  
Připojení členů  na konferenci, uvítání všech členů komise .., „Přivítání“ nepřítomného Míry Dvořáčka 
 
2. Kontrola zápisu z minulé schůze ČASK   
Minulý zápis z 27.12.2020 byl  připomenut , nicméně jarní Covidová vlna 2021 vše změnila. 

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

Info o zrušených podnicích v průběhu 2021. Informovanost členů komise byla průběžná, dle důležitosti . 
Zprávy z VV průběžně na webu. Koncem roku 2021 se ustanovila nová komise ZAV a odstoupila komise Enduro. 
Konference AČR se přesouvá na 1Q 2022. Komise časoměřičů bude pracovat v r.2022 ve stejném členském  složení. 
Personální složení všech řídících, výkonných a odborných komisí a orgánů AČR bude v NSŘ 2022. Tech. předpisy 
budou nově přímo ve SP disciplín ne v NSŘ .  Harmonizovaly se předhlášené třídy a skupiny v rally s Evropou . HA při 
všech podnicích rally. 
Odborné komise jednotlivých disciplín , jejich předsedové či členové, jsou ochotní zodpovídat Vaše  dotazy . Komise 
činovnická nám může „ pomáhat a chránit“ např. při školeních. Kontakty budou v NSŘ. 
 
4. Zprávy z jednotlivých disciplínza2021  a připravenost před sezonou 2021 
Členové komise (nebo HČ) předložili předsedovi na podzim 2021 zprávy ze  své disciplíny zprávy o měření a 
vyhodnocení do data roku 2021 . Následně tato info byla sdělena na zasedání VVAS. Posunuté podniky, kolize 
termínů . Řešili se záležitosti a návrhy na měření endura v 2022 . 
Dle členů komise, odpovědných za jednotlivé odbornosti  je časomíra , měření a vyhodnocení dat připraveno na 
sezonu 2022. Čekáme na kalendáře a standardy disciplín, následně byly slíbeny sportovním manažerem AČR AS 
nástřely termínů podniků ( z 99% hotovo). Pravidla a kalendáře ME v rally nejsou- nový promotér .  Dořešit na 
počátku 2022 Enduro. 
 
5.  Stav techniky  AČR 
 
Stav měřící techniky AČR . Opraveny a zmodernizovány  ČK Nisasport.  Uskutečněn nákup jedné sady (pro RZ)  
cílových a startovacích hodin Alge. Opraveny svépomocí  startovačky ALGE.  
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Bude pokračovat postupná kalibrace hodin AČR  dle NSŘ 2021 – 5 ks v roce 2021 provede dle dohody M. Mík. 
Proběhla inventarizace techniky AČR za 2021 v smluvním užívání jednotlivých skupin a klubů, bude i v roce 2022 
Spolupráce s RallyZlín –Správa hodin je velmi dobrá, pravidelná a komunikativní. 
Situace s dosavadní identifikační technikou –transpondéry . Opravy zajišťuje svépomocí  M. Pleticha ( poděkování)  
za velmi a podstatně zdárné  ceny oproti např. zahraničním servisů.  Opraveno ( šasi, baterie..) za 2021 cca 52 
transpondérů (většina TR260).  
Před a při schůzi proběhla sumarizace od jednotlivých nájemců a upřesnění závazných pravidel pro každoroční 
přehled   využití transpondérové techniky vč. nákladů a údržby .  Příslušným smluvním nájemcům této techniky 
v komisi byl rozeslán podrobný materiál o stavu, nakládání, mechanismech ,  pravidlech  a podmínek k dalšímu 
používání této techniky. Je možno konstatovat, že udržování této techniky a starost o operativní přesuny kufrů tak, 
aby byly zajištěny závody a komunikace mezi členy komise , je v nadstandardním stavu. Pozn. Stručně následně 
předneseno  na VV. 
 

6. Návrhy do NSŘ  a SP 2022 
Do SP disciplín řeší, má-li, poznatky každý odpovědný člen ČASKOM. Všichni členové komise a někteří HČ dostali  
v říjnu 2021 návrhy do NSŘ AS 2022, připomínkovali neb odsouhlasili je drtivou většinou . Např. zrušení věk. 
maxima, adept od 50, navýšení hodinových odměn, motivace pro časoměřiče pří získávání adeptů, rezervní 
časoměřič, výchova adeptů, získání nových,…úpravy LS, ceny za ztrátu transp., apod. Vše navrhne předseda na VV AS 
dne 9.12.2022 ( Pozn. : Což se stalo, v podstatě odsouhlaseno VV, počkejme na vydání přesných textů NSŘ2022) . 
Všechny ceny a poplatky 2022 = + 5% 2021.  

 

7. Pořízení investic pro časomíru na  rok 2022 a  výhled do 2024 
Investiční důvodovou tabulku upravil a aktualizoval předseda během konce  roku 2021 a všichni dostali.. 

Dle návrhu , rozeslaného do komise ČAS  cca 10/2021s přihlédnutím k bodu 5. výše a následné  dohody s GS p. 
Kuncem budeme letos požadovat pro sezonu 2022  dále uvedenou techniku a služby . Celková částka bude ještě 
upřesněna dle konkrétních a slušných nabídek. 

a) 20 ks Tran Car2 + nabíječky - 1Q 2022- předobjednat v Holadsku ? 
b) Kalibrace 5 ks cíl hodin (probíhá)  
c) Doplnění ACCU bloků, nabíječek pro cílové Alge, 4 sady vysílaček ST-Cil, stojany pro Alge – Leden 2022 
d) Ostatní položky (náklad na školení, inzerce- alá Staň se časoměřičem .., popř. výpoč. technika) 
e) Investice do techniky pro zpracování endura – přeloženo z 2021 do 2022, dle stavu disciplíny, i zde byl /je  

problém s čínskými čipy…  

 

8. Školení časoměřičů a skupin 2022 
Jednotlivé časoměřičské i zpracovatelské skupiny  provedou školení během(do) března 2022 a zašlou předsedovi 
zápis . Školení ČAS rally Revika18.-19.2.2022 . Zde předpokládáme „skupinkový“  model školení. Běšiny cca o 14 dní 
později.  Motorky  letos školení provedou také.  Nabídka komise činovníků výše. 
 
9.  Ostatní, diskuze, k řešení    
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a) Dořešit měření endura  - 2/2022 viz výše.. 

b)Nábor časoměřičů, pravidla,  inzerát + dle vyjád. AČR – leden 2022-konkretizace  

c) Zajistit kalendáře podniků a řešit souběhy 12/2021  

d) Licenční systém 2022 .  Testy pro rally (bude součinnost s HČ) , připomínky a poznatky zaslány k rozhodnutí na 
AČR ,  

e) Jannerrallye  24-26.2. 2022 účast čas povolena, pokud bude dohoda a pořadatelem a vhodná hyg.situace 
f) Zápis i pozvánky na školení budou vyvěšeny na webu AČR ve Věstníku časoměřičů AČR  

https://www.autoklub.cz/motorsport/automobily/komise/informacni-vestnik-
casomericu-acr/ 
 

Další schůze komise se bude konat dle potřeby, a to pravděpodobně březen 2022. Pozvánka upřesnění Vám přijdou 
včas.Standardní  či neodkladné  záležitosti budeme probírat per rollam, popř.Skypovou konferencí. 

Zapsáno 11.12.2021    Oto Berka, předseda Komise časoměřičů AČR 
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