
Jednání motokrosové komise Autoklubu České republiky, středa 25.5.2022, Praha 
 
Přítomni: J. Šitina, K. Nauš, T. Kunc, R. Gironi, P. Hájek, J. Hrabica, V. Vizinger, E. Zadražil, online 
V. Šplíchal, omluven D. Novotný 
 
 
Komise zhodnotila dosavadní průběh sportovní sezony.  
 
Důraz byl kladen na podrobný rozbor situace z MMČR v motokrosu junior z Horního Újezdu, 
kde došlo k vážnému zranění jezdce. Komise neshledala pochybení u žádného z orgánů 
činných během závodu, všechno podle našeho názoru proběhlo podle platných řádů. Komise 
plně stojí za činovníky a pořadateli. 
 
Zároveň komise projednala a vyhodnotila situaci z MMČR v Dalečíně. Došlo k zastavení jízdy 
MX2. K zastavení nedošlo v přímém důsledku pádu, ale na základě faktu, že přes veškeré snahy 
traťových komisařů a činovníků nerespektovali jezdci žluté a lékařské vlajky natolik, aby byl 
zákrok bezpečný pro zasahující zdravotníky. Vzhledem k bezpečnosti jezdců i zdravotníků se 
proto závod zastavil. Protože důvodem zastavení nebyl přímo pád/zraněný jezdec, zůstal tento 
jezdec ve výsledcích a ty se počítaly podle pořadí z předchozího odjetého kola.  
 
Komise připomíná nutnost dodržovat pokyny traťových komisařů (respekt žlutých a lékařských 
vlajek), lepší prevenci v rámci rozprav s jezdci a vynucování dodržování přísnějším udělováním 
trestů. 
 
Komise podpořila současný přístup ke sloučeným třídám MX2 a 125ccm v rámci juniorského 
motokrosu – vyšší konkurence zvyšuje kvalitu závodů, což bylo hlavním cílem. 
 
Komise má za úkol připravit koncepci juniorského motokrosu pro roky 2023 a dále (to bude 
řešit v následujících schůzkách). 
 
Komisi se také představil nastupující provozní ředitel Autoklubu ČR, Richard Gironi. Ten 
představil plán pro trvalého lékaře seriálu i pro juniorský šampionát + plán podpory pořadatelů 
(pomoc se zajištěním záchranných složek a profesionálních teamů traťových komisařů). 
Zároveň představil nového nájemce areálu v Jiníně – tím je pan Josef Pekař, provozovatel trati 
z Kluků u Písku. 
 
Jednání komise pak pokračovalo společným jednáním se zástupci krajských Středisek 
motocyklového sportu (SMS) – zhodnocením současného stavu a plány na další spolupráci. 
 
 
Zapsal: Jiří Šitina 
Předseda komise motokrosu AČR 


