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Zasedání Komise motokrosu - 12.12.2022 

Přítomní: 

Přemysl Hájek, David Novotný, Radim Vavřík, Pavel Horák, online Vít Šplíchal, host Richard Gironi 

 

1. Jmenování nového složení komise 

Znovujmenovaný předseda Komise motokrosu Přemysl Hájek jmenoval nové složení pro další funkční 

období. Novými členy jsou Radim Vavřík (zástupce pro juniorský motokros) a Pavel Horák (zástupce 

pro seniorský motokros). Přemysl Hájek (zástupce pro side a quad), David Novotný (zástupce pro 

supermoto) a Vít Šplíchal (zástupce pro pořadatele) v komisi zůstávají. Komise děkuje dosavadním 

kolegům za spolupráci. 

2. Financování sportu 

Na výkonného ředitele AČR Richarda Gironi byl vznesen dotaz ohledně financování sportu. 

Financování sportu je plně v kompetenci generálního sekretáře Tomáše Kunce. Pro následující roky se 

očekává snížení státní dotace až o 16%. Autoklub ČR se bude snažit o zachování stejné výše 

prostředků i přes snížení dotací. 

3. Změna promotérů 

Komise motokrosu představila nové promotéry, kteří se budou starat o zabezpečení závodů 

juniorského a seniorského motokrosu. Juniorské mistrovství bude v roce 2023 uspořádáno ve 

spolupráci s VR Production, s.r.o. a dobřanské MX KIDS Academy. Společnost Gironi s.r.o. nebude od 

nového roku promotérem seniorského šampionátu. Šampionát bude realizován na stejné úrovni 

Autoklubem ČR se shodným personálním obsazením jako doposud. 

4. Třída 85 ccm 

Jezdci třídy 85 ccm pojedou závody u juniorského i seniorského mistrovství v motokrosu. Výsledky 

však nebudou započítávány v rámci jednoho šampionátu, ale zvlášť. Jezdci a jejich doprovodné týmy 

tak nebudou vystaveni tlaku odjet všech 13 podniků, ale mohou si vybrat, jakého seriálu se zúčastní. 

Jezdci se mohou zúčastnit obou šampionátů! 

5. Manažer reprezentace 

Komise motokrosu jmenuje v lednu 2023 manažery jednotlivých disciplín, kteří budou mít na starosti 

jednotlivé týmové závody. S jednotlivými manažery bude uzavřena smlouva s jasně stanovenými 

podmínkami. Manažeři budou jmenováni na následující závody – motokros národů, juniorská 

motokrosová družstva, evropská družstva žen, supermoto národů a side a quad národů. 



 

 
Strana 2 z 2 

 
AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29. 110 00 Praha 1 // www. Autoklub.cz 

 

6. Kalendáře 

Jedním z nejdůležitějších bodů zasedání byla příprava kalendářů pro rok 2023. Kalendáře jsou 

prozatím předběžné a Komise motokrosu si vyhrazuje nárok na jejich změnu. Komise motokrosu se 

rozhodla zajistit termín seniorského šampionátu tak, aby nekolidoval se závody německého ADAC a 

závodem EMX Open v Lommelu. 

Předběžné termíny: 

MM ČR v motokrosu seniorů 

07. 05. 2023 

21. 05. 2023 

11. 06. 2023 

02. 07. 2023 

13. 08. 2023 

03. 09. 2023 

01. 10. 2023 

15. 10. 2023 – družstva 
* změna termínu vyhrazena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM ČR v motokrosu juniorů 

22. 04. 2023 

27. 05. 2023 

05. 08. 2023 

19. 08. 2023 

09. 09. 2023 

16. 09. 2023 
* změna termínu vyhrazena 

 

 

MM ČR Supermoto 

07. 05. 2023 

21. 05. 2023 

18. 06. 2023 

06. 08. 2023 

20. 08. 2023 

10. 09. 2023 
* změna termínu vyhrazena

 

 

Termín dalšího zasedání Komise motokrosu je stanoven na leden 2023. 

 

       Vypracoval: Pavel Horák 

                18.12.2022 


