AUTOMOBILOVÝ SPORT
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZAV
18. února 2022

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ZAV
18. února 2022
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

Jan Koudelka, Aleš Gänsdorfer, Jiří Venuš, Zdeněk Kmínek, Petr Vítek
Vladimír Starý, Jaromír Malý, Martin Jerman, David Dědek, Bohumil Pfeifer, Miloš Beneš
Miroslav Smolík

Program jednání:
1.

Reprezentace na rok 2022
-

-

2.

Komise ZAV projednala jednotlivé žádosti o reprezentaci pro rok 2022
V termínu do 31.12.2021 přišlo celkem 13 žádostí o reprezentační podporu na rok 2022
Jedna žádost přišla po termínu, dne 21.2.2022
Komise schválila 12 žádostí, jednu žádost neschválila a později zaslanou žádost bude ještě řešit.
Komise ZAV rozdělila základní finanční podporu pro jednotlivé jezdce. Do reprezentace byli
v prvním kole zařazeni tito jezdci: Petr Trnka, Miloš Beneš, Václav Janík, Jiří Svoboda, David Dědek,
Aleš Mlejnek, Dan Michl, Marek Rybníček, Tomáš Vavřinec, Karel Trněný, Jiří Ošmera, Vojtěch
Bejda. Jindřich Pluhař schválen nebyl a žádost Josefa Michla bude ještě projednána.
Po prvotním schválení budou všichni jezdci vyzváni k upřesnění svých plánů na sezónu 2022.
Část finanční podpory bude přidělena na začátku sezóny, další finance budou rozděleny na základě
účasti jezdců v jednotlivých seriálech (EHC a IHCC) a na základě dosažených výsledků.
V případě volných financí může Komise ZAV podpořit i jednorázové starty českých jezdců v EHC
nebo IHCC.
Další postup ohledně reprezentační podpory je závislý na postupu Národní sportovní agentury,
která prozatím nespustila program podpory sportovních svazů, ve kterém je zahrnuta i podpora
státní reprezentace. Proto ještě není jasné, jakou částkou bude Komise ZAV pro reprezentační
činnost disponovat.

Stručné shrnutí změn NSŘ a technických předpisů.
- Přizvaní hosté byli informováni o nejdůležitějších změnách v NSŘ, zejména pak o formátu MČR, ČT
a Maverick Hill Climb Czech 2022

3.

Úprava Standardních propozic na rok 2022
- Komise ZAV upraví Standardní propozice ZAV pro rok 2022 dle aktuálních NSŘ a především přílohy
„G“.
- Dále budou připravena vzorová Zvláštní ustanovení pro zjednodušení administrativní činnosti
pořadatelů jednotlivých podniků.

4.

Příprava školení jezdců a pořadatelů a příprava vyhlášení ZAV 2020 a 2021
- Komise ZAV připravila jednotlivé body školení jezdců a pořadatelů ZAV a rozdělila mezi své členy
prezentace.
- Dále byl projednán scénář slavnostního vyhlášení ZAV za rok 2020 a 2021, které proběhne po
ukončení školení dne 5. března 2022 v klubovém domě AČR v Praze.
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5.

Bezpečnost tratí, schvalování tratí
Tento bod byl projednán pouze okrajově vzhledem k absenci Miroslava Smolíka, který má tuto
záležitost jako prioritní činnost.

6.

Mediální propagace ZAV
-

7.

Komise ZAV projednala možnosti mediální propagace ZAV 2022, zejména televizní reportáže.
O možnostech v ČT informoval přítomné Zdeněk Kmínek.
O dalším postupu bude informovat Zdeněk Kmínek.
Byl zřízen nový kanál Hill climb Czech na Youtube.

Náměty hostů a různé
Komise ZAV prodiskutovala náměty hostů z řad jezdců
- Komise ZAV upřesní nové názvosloví a rozdělení licencí jezdců pro ZAV
- Hosté byli informování o přidělování startovních čísel pro MČR, ČT a MHCC v roce 2022
- Komise ZAV projedná s AČR datum platnosti pojištění jezdců s datem vydání licence, popřípadě
projedná možnost oddělení platnosti pojištění a datum vydání licencí.
- Byla projednána možnost vypsání Mistrovství Slovenska při ZAV v Liberci.
- Komise ZAV projednala systém nominací sportovních a technických komisařů na jednotlivé
podniky.

Jan Koudelka
Email: koudelka@autoklub.cz
Tel: +420 737 234 535
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