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Zasedání Komise motokrosu - 01.03.2023 

Přítomní: 

Přemysl Hájek, David Novotný, Radim Vavřík, Vít Šplíchal, host Karel Nauš, host Richard Gironi, host Jiří 

Čepelák, host Pavel Horák 

 

1. Schválení kalendářů 

Zástupci jednotlivých disciplín – motokros, sajdkáry a čtyřkolky, supermoto – schválili a potvrdili finální 

verzi kalendáře pro sezónu 2023. Kalendáře jsou zveřejněny na webu Autoklubu ČR. Budou také 

součástí Ročenky motocyklového sportu 2023. 

2. Financování sportu 

Richard Gironi, výkonný ředitel Autoklubu ČR, vysvětlil aktuální situaci financování sportu v České 

republice. Od 1. prosince 2022 je v čele NSA nový předseda. Situace s výplatami dotačních programů 

je nejistá jako v předchozích letech. Žádosti o dotační programy jsou ze strany Autoklubu ČR odeslány, 

termíny vyplacení však neznámy.  

3. Vklady do závodu 

Vklady do závodu doznají i s ohledem na zvýšení finanční náročnosti pořádání jednotlivých 

motoristických podniků určitých změn. V disciplíně supermoto bude vklad do závodu zvýšen o 100,- 

pro všechny kategorie. V disciplíně sajdkárkrosu a čtyřkolek bude činit vklad do závodu pro juniory 

1300,- a pro seniory 2000,-. Seniorské MMČR v motokrosu navyšuje svůj vklad do závodu na 1500,-. U 

juniorského motokrosového šampionátu bude vklad 1150,- zachován stejně jako v roce 2022. 

K tomuto rozhodnutí došla komise po společné dohodě a podpoře juniorského motokrosu. 

4. Koncepce juniorského motokrosu 2024 

Juniorský motokros je základem všech disciplín spadajících pod Komisi motokrosu. Z celosvětového 

trendu bude v nejbližších letech ustupováno od závodění tříd 65 ccm a 50 ccm. Komise motokrosu 

připravuje koncept pro umožnění závodění pro naše nejmenší závodníky a závodnice. Pověřen 

k předložení konceptu bude Emil Končel (MX Kids Academy TSM klub v AČR). V roce 2023 bude 

organizováno hned několik kempů zaměřených právě na rozvoj nejmladších závodníků, který v roce 

2024 přejde v oficiální tréninkové a závodní jednotky pro jezdce výše uvedených tříd. Všechny letošní 

kempy budou mít zajištěnu lékařskou službu a v den závodu i traťové komisaře. Zaměření se speciálně 

na nejnižší kubatury zvlášť, také v příštím roce umožní zvýšení náročnosti tratí juniorského mistrovství 

republiky a zlepšení časového harmonogramu. 
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5. Manažeři národních výběrů 

Komise motokrosu se shodla na výběru jmen a bude postupně jmenovat zástupce jednotlivých 

národních výběrů. Pro všechny manažery bude v průběhu první poloviny roku připravena smlouva 

s jasně stanovenými podmínkami. Manažerem národního týmu čtyřkolek bude jmenován Jan Jasanský. 

Disciplínu sajdkárkrosu bude na národech řídit Přemysl Hájek. O supermoto se postará David Novotný. 

Výběr motokrosového národního týmu žen a týmu na MXoN zajistí Jiří Čepelák. Jednotliví aspiranti na 

pozici manažera pro juniorské družstvo na závody MS a ME budou osloveni. 

6. Koncepce Jiřího Čepeláka 

Jiří Čepelák představil komisi plány, jak pracovat a jak se zaměřit na rozvoj národního týmu seniorského 

a ženského motokrosu. Zkušený manager se pro závody MXoN zaměří na mladý tým, se kterým bude 

pracovat v průběhu několika nejbližších let a vhodně ho doplňovat. Manager národního týmu si zajistí 

širší reprezentační kádr z přibližně 7 závodníků, ze kterých ve finále vybere tři účastníky a jednoho 

náhradníka. U ženského družstva dojde k výběru podle aktuální formy během sezóny 2023. 

 

 

       Vypracoval: Přemysl Hájek 

                02.03.2023 


