
Schůzka zástupců Komise motokrosu s vedoucími SMS – 4.1.2023

Přítomní:

Přemysl Hájek, David Novotný, Tomáš Kunc, Karel Nauš, Evžen Zadražil, Jindřich Hrabica, Martin 
Novotný, Václav Vizinger, Miroslav Bureš, Jiří Žák, Ladislav Černý, host Richard Gironi

Krajská střediska

Na společné schůzi 4. ledna 2023 s jednotlivými zástupci krajských středisek bylo plánováno řešení 
nadcházejících sezón. Vzhledem k tomu, že zástupci SMS nepředstavili žádnou koncepci, která by 
reflektovala úbytek jezdců na závodech, návrhy na sloučení SMS při pořádání závodů a tomu již 
neodpovídající příspěvek Autoklubu ČR na provoz středisek, tak jak avizovali od podzimu, bylo 
přistoupeno k představení nového formátu přeborových závodů ze strany Komise motokrosu. 
Stávajícím vedoucím jednotlivých středisek byla společně s představením celého konceptu nabídnuta 
i spolupráce na sezónu 2023 a další nadcházející. Jelikož nedošlo ke vzájemné shodě a Autoklub ČR 
nemůže zajistit financování středisek pro rok 2023 do termínu 15.1.2023, který si bezpodmínečně 
určili jejich zástupci, rozhodla Komise motokrosu o tom, že nepověří žádný klub v AČR výkonem 
činnosti Střediska motocyklového sportu, což v posledních letech představovalo hlavně pořádání 
seriálů přeborových závodů. 

Komise rozhodla, že finanční prostředky, které každoročně putovaly jednotlivým střediskům, budou 
během sezóny 2023 použity na podporu juniorského motokrosu. V uplynulém roce 2022 bylo 95% 
prostředků přijatých za licenční poplatky v disciplíně motokros rozděleno právě mezi jednotlivá 
střediska. Prostředky poputují zejména na podporu soustředění mládeže, které zde již v minulosti 
fungovalo a nepokračovalo se v něm z důvodu ukončení vyplácení „sázkových peněz“ 
prostřednictvím ČOV. 

Pro rok 2023 pracuje Komise motokrosu na přípravě seriálu závodů, neboť krajské přebory k našemu 
motokrosu neodmyslitelně patří. Informace budou sděleny v nejbližší možné době.

Dlužné částky v řádech desetitisíců korun budou zástupcům SMS z části uhrazeny v řádech dnů a další
následně v nejbližším možném termínu. O této skutečnosti byli zástupci SMS informováni. 

Autoklub ČR tímto děkuje všem dosavadním zástupcům středisek za spolupráci a přeje hodně štěstí 
v osobním i pracovním životě.

Startovní čísla

Systém pro registraci startovních čísel pro závody MMČR bude spuštěn 16. ledna 2023. Nově bude 
fungovat stejně jako u disciplín enduro, side a supermoto. Jezdci si sami zarezervují startovní číslo, 
které jim bude do 15. února 2023 rezervováno. Společně s tím platí nutnost mít vydanou licenci pro 
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rok 2023. V případě, že jezdec nebude mít 15. února hotovou licenci v informačním systému 
Autoklubu ČR, nejsme schopni garantovat rezervaci jeho čísla. 

Pokud vás někdo nový přeskočí a zarezervuje si v termínu 16.1.-15.2. vaše číslo, budete moci poslat 
email (kontaktní email pro startovní čísla: richard@ceskymotokros.cz) a dle předchozích let budete 
upřednostněni vy. Rozhodný však bude termín 15.2. a zřízení licence v systému. 

Prosíme jezdce, aby v systému startovních čísel uváděli správné údaje – jméno, příjmení a datum 
narození, jinak nemusí dojít ke spárování s licenčním systémem.

Společně se spuštěním zveřejníme i další informace a postup ke správné registraci startovního čísla. T

Vypracoval: Přemysl Hájek
        11.1.2023
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