PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme, aby:
Nám bylo umožněno účastnit se s našimi dětmi závodů v motokárovém sportu ve všech
státech Evropské unie a v této souvislosti se odvoláváme na základní listinu práv a svobod a
volný pohyb v rámci EU. Domníváme se, že jsme omezeni na našich právech a nemáme
možnost volně využívat Schengenský prostor. Mnozí z nás v minulosti zažili totalitní režim a
omezování lidských práv a svobod z pozice mocenských autorit a nechceme, aby podobně
strádaly naše děti.
Na základě nově vydaného článku 18. ročenky CIK-FIA, který zakazuje dětem ve věku do 13 let
účast na sportovních soutěžích mimo území ČR, došlo k zásadnímu zásahu do práv našich dětí.
Uvedené ustanovení bylo dle našeho názoru zavedeno bez znalosti sportovní reality menších zemí
jako je Česká republika. Toto ustanovení příliš nepostihne dětský karting v zemích jako je Itálie,
Francie, nebo Anglie, pro malé země s malou jezdeckou základnou a malým počtem tratí může
být, ale likvidační. Naši jezdci nebudou schopni díky mezinárodní izolaci ve 13ti letech konkurovat
jezdcům z velkých zemí.
Údajným důvodem tohoto omezení je péče CIK o školní docházku našich dětí. Dle práva ČR i
práva Evropského je osobou odpovědnou za výchovu dítěte rodič, případně škola. Většina jezdců
v ČR má ve škole díky sportovní motivaci lepší výsledky, než jejich nesportující spolužáci.
Absence ve škole je v průběhu roku minimální, protože sezóna zasahuje přibližně jen do čtyř
měsíců školní docházky. Dojezdová vzdálenost z ČR do sousedních zemí je maximálně v řádu pár
stovek km a například na severoitalské tratě cca. 700 km, tedy menší, než překonávají často jezdci
z Itálie, nebo Francie v rámci své země.
Naši jezdci do 13ti let se zúčastňují již několik let motokárových závodů v zahraničí a jejich
zahraniční zkušenosti zvedají národní úroveň a zatraktivňují motokárový sport. Zahraniční účast
hodnotíme kladně především z těchto důvodů:
-

děti mají možnost setkávat se se svými vrstevníky z jiných zemí a vznikají mezi nimi
kamarádské a přátelské vztahy
mají motivaci učit se cizí jazyky
poznávají více závodních tratí a zlepšují si svoje jezdecké dovednosti a návyky
rozšiřuje se jejich všeobecné poznání o světě
každá zahraniční účast je pro ně velkým zážitkem, oživením závodní činnosti a i formou
odměny za úsilí a snahu

Na základě výše uvedeného žádáme CIK-FIA o přehodnocení zákazu startu mimo domovské
území pro děti do 13 let, případně o možnost výjimky z tohoto nařízení, která by umožňovala
účast na národních závodech v zahraničí v rámci Evropské unie.
Jsme přesvědčeni, že nařízení CIK-FIA je v rozporu s právem EU, konkrétně se zákazem
diskriminace občana EU dle příslušnosti k národu a státu. Tento svůj postoj jsme připraveni
hájit i u příslušných orgánů Evropské unie.

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká: Petice proti zákazu startu dětí
mladších 13ti let v zahraničí.
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