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Motocyklový sport AČR 

Zápis z jednání 
„KOMISE PLOCHÉ DRÁHY AČR“ 

konaný dne 10. 1. 2023 
 
Místo konání: Zasedací místnost plochodrážního klubu AK Markéta Praha – Praha 6  

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

Omluveni: Zdeněk Felix – nemoc, Antonín Vilde – návštěva lékaře 

Hosté:  Zdeněk Schneiderwind, Pavol Pučko – manažeři sportovních disciplín 

1. Státní reprezentace: 
NOMINAČNÍ KRITÉRIA PRO ZÁVODY MISTROVSTVÍ SVĚTA A EVROPY 2023 (nominační kritéria se nemění a kopírují 
kritéria platná v minulých letech). 
 
ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ 
Pro závody Mistrovství světa a Evropy budou nominováni: 
1. Závodníci, kteří si v daném šampionátu vybojovali účast ve finále a zde byli klasifikováni. 
2. Závodníci na základě pořadí v mistrovství České republiky 2022 v dané disciplíně 
3. Komise PD AČR si v každém šampionátu ponechá v každém šampionátu jedno až dvě místa na obsazení podle 
aktuální výkonnosti.  
 
ZÁVODY DRUŽSTEV 
Pro závody Mistrovství světa a Evropy budou nominováni jezdci na základě výběru manažera státní reprezentace 
podle aktuální výkonnosti vždy nejpozději 14 dnů před daným závodem, pokud pravidla FIM neurčí jinak.  
 
Každý jezdec má právo vzdát se reprezentace, Komise však má právo seznámit se s důvody, v případě, že neuzná 
důvody jako akceptovatelné (např. nemoc, zranění) může vyvodit důsledky (např. nenominovat jezdce k dalším 
závodům mistrovství světa nebo Evropy, odebrat finanční prostředky na přípravu nebo u členů RCS předložit i návrh 
na jeho vyřazení).  
 
Nominace na závody mistrovství světa a Evropy 
Zdeněk Schneiderwind osloví jezdce s výběrem místa jejich startu v Kvalifikačních závodech mistrovství světa a 
Evropy v následujícím pořadí. Zároveň je uveden počet míst, která budou přidělena na základě výsledků na 
začátku sezóny. 
 
Kvalifikace SGP pro rok 2024 – Václav Milík, Jan Kvěch, Eduard Krčmář + 2 nejlepší z pořadí Přeboru jednotlivců 
2023 k 30. 4. 2023.  
 
Mistrovství Evropy jednotlivců - Václav Milík, Jan Kvěch, Eduard Krčmář + 2 nejlepší z pořadí Přeboru jednotlivců 
2023 k 10. 4. 2023. 
 
Mistrovství světa na dlouhé dráze – Hynek Štichauer + jeden jezdec z MMČR v Mariánských Lázních dne 6. 5. 
 
Mistrovství Evropy na travnaté dráze – Martin Málek + dva jezdci z MMČR v Mariánských Lázních dne 6. 5. 
 
Mistrovství světa na ledové dráze – Lukáš Hutla + jeden jezdec podle aktuální výkonnosti, na základě konzultace 
s A. Klatovským. 
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Mistrovství Evropy na ledové dráze – Lukáš Hutla + jeden jezdec podle aktuální výkonnosti, na základě konzultace 
s A. Klatovským. 
 
SGP2 – Petr Chlupáč, Daniel Klíma + 2 nejlepší z pořadí MČR juniorů 2023 k 7. 4. 2023.  
 
Mistrovství Evropy juniorů do 19 let – 2 nejlepší z pořadí MČR juniorů 2023 k 10. 6. 2023.  
 
V kategorii do 250 ccm bude nominace projednána do 15. 6. 2023 a v kategorii do 125 ccm předloží návrh 
nominace SCM do 30. 6. 2023. 
 
Pokud to bude možné, na základě přidělených finančních prostředků od NSA budou jezdcům hrazeny z prostředků 
na státní reprezentaci licenční poplatky FIM a FIM Europe a v některých případech na návrh manažera i ubytovací 
náklady při závodech MS nebo ME. Hrazeny budou dále náklady dané mezinárodními řády FIM pro závody družstev.  
Ostatní prostředky budou rozděleny jezdcům podle možností, ale vždy na základě sportovní úspěšnosti.    
 
Manažer státní reprezentace pro plochou dráhu je Zdeněk Schneiderwind, manažer pro Flat track Pavol Pučko. 
 
2. Soutěže 2023 
Soutěž Extraliga družstev 
Do soutěže jsou v tuto chvíli přihlášeny tři týmy AK Markéta Praha - AK Slaný - AMK ZP Pardubice a všechny tři týmy 
podporují prioritně soutěž čtyřčlenných družstev v podobě 2022. 
Nadále probíhají jednání o čtvrtém týmu soutěže. K jednání k tomuto bodu se konferenčně připojil také Błażej 
Skrzeszewski, manažer účastníka soutěže v roce 2022 startujícím na stadionu v Liberci. Ten informoval komisi, že 
má stále zájem spolu se svými partnery vytvořit tým, který by v soutěži startoval, "domácím stadionem" by byl 
Liberec. Vzhledem k problémům s termínovým kalendářem federace, klubů a jezdců byl poskytnut této variantě již 
jenom omezený čas na realizaci s termínem do 20. 1. 2023. S tímto datem byl vysloven souhlas. 
 Během jednání byly projednány i některé jiné varianty. 
Především AK Markéta Praha a také AMK ZP Pardubice nabídli podporu čtvrtého týmu juniorskými jezdci, pro které 
by tyto závody mohly být významnou přípravou pro závody především v kategorii do 19 let. Vzhledem ke kvalitě 
soutěže je však bezpodmínečně nutné, aby v tomto případě byl tento tým posílen dvěma seniorskými jezdci. Zde 
však komise naráží na ekonomický problém s účastí těchto jezdců. 
Během jednání bylo projednáváno i zapojení klubu Kopřivnice. Ten v současné době sice nedisponuje finančními 
prostředky na účast v Extralize jako samostatný tým, ale je ochoten o své participaci na soutěži jednat.  
 
Doplněn kalendář závodů 1 Ligy 
 
Do 31. 1. budou všem klubům předloženy návrhy jednotlivých pravidel pro sezónu 2023. Změny jsou v systému 1. 
Ligy (závod čtyřčlenných družstev) a některé drobné úpravy u Flat tracku, především v otázce startovní procedury 
(změna na roštech ve finálových jízdách, 3 řady a opakování jízd v souladu s pravidly FIM).  Bude zapracováno do 
pravidel. 
 
Příloha 1 Kalendář plochodrážních závodů AČR 2023 
Příloha 2 Kalendář závodů FIM / FIME / ACCR 
 
3. Začlenění elektrických motocyklů do soutěží AČR 2023 
Byly projednány záležitosti se startem motocyklů 1KW / 4.1V /4100 ot./20 PS v závodech kategorie do 125 ccm. 
Upřesnění pravidel vzejde po soustředění 125 ccm a elektro motocykly v polovině měsíce března v Chabařovicích. 
Elektro motocykly budou součástí soutěží v této kategorii.   

 
Příští jednání Komise PD AČR bude svoláno ve druhé polovině března 2023 nebo podle potřeby 
V Praze dne 12. 1. 2023 
Za správnost:  
Petr Moravec 


