
Zápis ze zasedání VV AsK AČR 
 

07.1.2013, Praha 
 
 
Přítomni: Bártů, Gregor, Jakoubi, Javůrek, Kališ, Lindr, Schovánek, Zelinka 
 
Omluveni: 
 
Hosté: veřejná část zasedání od 13:00 
 
 
 

1. Zahájení 
 

 Seznámení s programem, následně odhlasován všemi členy souhlas s programem 
 Prodiskutován způsob zasedání VV v roce 2013 (část zasedání bude veřejná, část 

neveřejná). Veřejnost bude vždy dopředu informována. 
 Z časových důvodů odhlasováno všemi členy výměna bodů č.3 (Hlasování) a bodu 

č.4 (Prezentace projektů) 
 Odhlasováno všemi členy veřejné zasedání pro odpolední část (od bodu č. 5 – 

Sezona 2013) 
 
 

2. Jednací řád 
 

 Právní oddělení Autoklubu ČR předá ve spolupráci s GS Jednací řád pro rok 2013 do 
konce týdne elektronicky všem členům VV. Do té doby se zasedání řídí Jednacím 
řádem 2012. 

 
 

3. Prezentace projektů  
 

 Zástupci jednotlivých promotérů představili své projekty v tomto pořadí: 
Easy – p. Kališ 
Rok – p. Cemper 
Honda – p. Kočka 
Rotax – p. Šimák 
Iame – p. Ulbert 
 

 Zástupci jednotlivých cupů představili své projekty v tomto pořadí: 
Karting Race – p. Jokeš, Truhlář 
Moravský pohár – p. Kubáč 
Karting Cup – p. Doležal 

 
 

4. Hlasování odsouhlasených bodů v roce 2012 
 

 Z minulých jednání (a zápisů) ze zasedání VV odhlasovali členové VV ve svém 
platném funkčním období body již odsouhlasené v roce 2012: 

 Složení Sportovní a Technické komise – 7 hlasů PRO 

 Statut Mistrovství České Republiky budou mít v roce 2013 pouze třídy KF Junior, 
KF Senior, KZ – 7 hlasů PRO 



 Ostatní třídy budou vypsány v tzv. Národním pohárů při víkendových závodech 
MČR – 7 hlasů PRO 

 Všichni jezdci startující v rámci MČR, případně Národního poháru, musí být 
v roce 2013 držiteli platné jezdecké licence vydané AsK AČR pro daný rok – 6 
hlasů PRO, 1 hlas PROTI (p. Kališ)  

 
 

5. Stížnosti, porušení řádů apod. 
 

 Členové VV berou stížnosti na vědomí. GS všechny členy VV elektronicky seznámí 
s veškerými stížnostmi, žádostmi a podněty k projednání. Následně bude prošetřeno.  
 
 

 
Jednání přerušeno v čase 13:10.  
 
Veřejná část jednání zahájena ve 14:00.  

 
 
  

6. Sezona 2013 
 

 Promotér 
VV bere nabídku skupiny Mediasport.cz na vědomí. Hlasováním 7 hlasů PRO bylo 
přijato usnesení, že promotér bude seznámen s formátem MČR 2013 (vč. Národního 
poháru). V případě svého zájmu o spolupráci v roce 2013 ukládá viceprezident 
skupině Mediasport.cz předložit svoji nabídku nejpozději do 21.1.2013.  
V případě zájmu promotéra může být zařazena a vypsána třída Mini 60 společně se 
třídou Kadet. 
 

 Formát MČR 
Při MČR budou pro rok 2013 v rámci Národního poháru vypsány následující třídy: 
Easy 50  5 hlasů PRO  2 hlasy se zdržely (p. Kališ, Lindr) 
Easy 60  5 hlasů PRO  2 hlasy se zdržely (p. Kališ, Lindr) 
Rok junior  6 hlasů PRO  1 hlas se zdržel (p. Lindr) 
Rok senior  6 hlasů PRO  1 hlas se zdržel (p. Lindr) 
Rotax Max  6 hlasů PRO  1 hlas se zdržel (p. Lindr) 
Rotax Junior Max 6 hlasů PRO  1 hlas se zdržel (p. Lindr) 
Honda Endurance 6 hlasů PRO  1 hlas se zdržel (p. Lindr) 
Honda Sprint  6 hlasů PRO  1 hlas se zdržel (p. Lindr) 
Bambini   6 hlasů PRO  1 hlas se zdržel (p. Lindr) 
Kadet   6 hlasů PRO  1 hlas se zdržel (p. Lindr) 

 
Třída Rok junior a senior pojede současně.   
 
Každý promotér musí uhradit poplatek AsK AČR ve výši 20.000,- Kč. 
 

 
 Cupy - poháry 

VV souhlasí se začleněním všech 3 cupů (Karting Cup, Moravský pohár, Karting 
Race) do kalendáře AsK AČR. 
Hlasování – 7 hlasů PRO 

.  
Cupy jsou povinny zaslat elektronicky GS do 21.1.2013 své vypsané třídy a technické 
předpisy pro rok 2013. 



7. Ostatní 
 

 Kontrola okruhů – nedostatky na dráze 
Koordinátorem byl jmenován Petr Zelinka, který je zodpovědný za řízení své pracovní 
skupiny a provedením kontroly, včetně komunikace s okruhy. 

 
 Školení činovníků proběhne na přelomu března a dubna. Sportovní a Technická 

komise připraví veškeré podklady. 
 

 Přípravy Soustředění mládeže v Chebu probíhají. 
 
 

8. ÚKOLY 
 

 Sportovní a Technická komise – příprava Ročenky 2013 
 

 GS příprava projektu „Reprezentace 2013“ 
 

Do 21.1.2013 : 
 
 

 Technická komise dodá podklady k výběrovému řízení na dodavatele pneumatik. 
 

 Cupy předloží vypsané třídy a technické předpisy 
 

 Mediasport.cz v případě svého zájmu předloží promotérský projekt 
 
 
 
 
Zpracoval Filip Schovánek 
 
 
Praha 07.01.2013 
 


