
Informace komise ploché dráhy AČR 1/2022 

Dne 18. 1. 2022 proběhla v budově AČR v Praze schůze Komise PD AČR  

Předmět: Příprava sezony 2022 

Účastníci: Petr Moravec, Pavel Ondrašík, Karel Kadlec, Věroslav Kollert, Antonín Vilde 

Omluven: Zdeněk Felix 

Hosté: Zdeněk Schneiderwind, Pavol Pučko, Pavel Váňa, Milan Mach, Błażej Skrzeszewski, Robert 

Ráliš 

1) Bylo potvrzeno složení komise v roce 2022 – Petr Moravec (předseda), Pavel Ondrašík 

(místopředseda), Zdeněk Felix, Karel Kadlec, Věroslav Kollert, Antonín Vilde. 

Komise akceptovala žádost o uvolnění z funkce manažera státní reprezentace ploché dráhy Filipa Šitery, 

který má zájem se věnovat na plno pouze Janu Kvěchovi. Komise mu vyslovila poděkování za jeho 

práci. Komise jmenovala novým manažerem státní reprezentace Zdeňka Schneiderwinda. Manažerem 

pro disciplínu Flat track je jmenován Pavol Pučko.  

 

2) Státní reprezentace 

Nominace pro sezónu 2022 vychází s dříve přijatých zásad. V nominaci na závody na klasické ploché 

dráze není Josef Franc, vzhledem k souběhu termínů závodů na klasické dráze se závody na dlouhé 

dráze. Komise předpokládá, že způsob financování státní reprezentace bude shodný s rokem 2021. Není 

však vyhlášen program NSA vzhledem k provizornímu státnímu rozpočtu. Proto dojde k upřesnění.  

Kvalifikace SGP (4 místa) – Jan Kvěch, Václav Milík, Petr Chlupáč + jeden nejlepší jezdec po úvodním 

závodě MČR 23. 4. Pokud se tento závod neuskuteční tak podle kritérií pro nominaci v ME. 

Mistrovství světa U-21 (3 místa) – Petr Chlupáč, Jan Kvěch + jeden nejlepší jezdec U-21 z průběžné 

klasifikace Přeboru po závodě 16. 4.  

Kvalifikace Mistrovství světa na dlouhé dráze (3 místa) – Josef Franc, Martin Málek, Hynek Štichauer 

ME na ploché dráze (5 míst) – Václav Milík, Petr Chlupáč, Ondřej Smetana + 2 nejlepší jezdci v 

průběžné klasifikaci Přeboru po závodě 16. 4.  

Pro nominaci z Přeboru budou jezdcům započítány vždy dva nejlepší výsledky z uskutečněných závodů. 

ME juniorů do 19 let (4 místa) – Daniel Šilhán, Jan Jeníček, Pavel Kuchař + nejlepší jezdec z klasifikace 

MČR U-19 k 20. 8. pro závod ME v Plzni   

ME na travnaté dráze (3 místa) – Josef Franc, Martin Málek, Hynek Štichauer 

ME na ledové dráze – (2 místa + náhradník) – Pokud se neuskuteční závod MČR do 5. 2. bude nominace 

provedena na základě jediného závodu, kde se všichni tři účastníci letos potkali (závod MS) Lukáš 

Hutla, Jiří Wildt + Andrej Diviš 

Pro rok 2023 budou v nominaci jezdci na základě své úspěšné kvalifikace do finále dané soutěže a dále 

mistr České republiky v dané disciplíně. Všechny ostatní nominace budou vyhlášeny komisí na základě 

aktuální sportovní výkonnosti podle pořadí v určených závodech.  

Nominace pro závody ve třídě do 125 ccm připraví SCM Slaný a ve třídě do 250 ccm SCM v Divišově. 

 

3) Byl potvrzen a doplněn kalendář závodů pro sezónu 2022 (uveřejněn na stránkách autoklub.cz) 

 

4) Komise pro soutěž Extraliga družstev schválila změnu v NSŘ této soutěže. Každý tým může použít 

dva jezdce jiné federace v sestavě svého týmu. Pro tým PZM platí, že to musí být jezdci z jeho soupisky 

v soutěži PZM, pro týmy AČR, že mezi těmito hosty může být maximálně jeden jezdec Ekstraligy PZM. 

 

5) Pro soutěž 1. Ligy bude vzhledem k souhlasu všech týmů, účastníků soutěže, osloven zájemce o účast 

z Krška, bude mu odeslána nabídka k účasti.  

 

6) V NSŘ bude zpracována změna v soutěži Flat track, tak, aby se soutěž přiblížila mistrovství FIM. 

 



7) Vzhledem k tomu, že nedochází k dalším změnám, bude návrh všech NSŘ zpracován do 28. 2. 2022 

tak, aby v něm mohly být zapracovány případné změna po konferenci FIM nebo návrhy, které nebyly 

doručeny k datu prvního jednání komise. 

 

8) Vzhledem k problémům s pandemií Covid-19 a minimálním změnám v NSŘ budou držitelům licence 

z roku 2021 na základě jejich žádosti vydány licence pro rok 2022 bez školení. (Sportovní komisař, 

Ředitel  závodu). Pokud bude klub mít zájem o vyškolení nového zájemce spoji se s Pavlem Váňou. Ten 

dotyčného proškolí a následně potvrdí pracovníkům sekretariátu možnost vystavení licence.   

 

9) Zdeněk Schneiderwind připraví systém přípravy a tréninků pro jezdce ve věku 14 – 15 let v kategorii 

500 ccm na principu Mini-cupu. 

 

10) AČR podporuje činnost libereckého plochodrážního klubu v oblasti vývoje elektrických motocyklů. 

Podrobnou zprávu podal p. Kollert. Motocykly budou zkoušeny převážně při akcích jako Mini cup 

a v případě zájmu i po dohodě s jednotlivými kluby. Navíc bude v měsíci červenci připraven 

„Workshop“ při závodech ME v Liberci. 

 

Za správnost: 

Petr Moravec 

Předseda komise PD AČR 

 


