Zápis č. 3/2012
ze zasedání Výkonného výboru FMS AČR dne 13. prosince 2012
Praha

Přítomni:

R. Ječmínek, M. Sodomek, K. Nauš, G. Ittner, J. Pošík, P. Jalovecký,
A. Doležal, M. Syrůček, V. Procházková, V. Klatovský, M. Mík,
M. Švejdová, J. Vaňková, M. Nepomucká

Omluveni:

A. Blažek, J. Charvát , P. Jiran, P. Moravec, V.Količ

Program jednání:
1. Kontrola zápisu č. 2 ze zasedání dne 19.4.2012
2. Změny ve složení výkonných výborů a komisí
3. Reprezentační prostředky 2012 – rozdělení
4. Informace předsedů VV a komisí
5. Termíny pro předání podkladů do Ročenky 2013 – VSŘ, DŘ, LŘ, EŘ
6. Termíny školení činovníků
7. Návrhy věkových limitů činovníků a jezdců
8. Předběžné schválení kalendářů jednotlivých disciplín
9. Různé – poplatky
10. Závěr

1. Kontrola zápisu č. 2 ze zasedání dne 19.4.2012
Zápis schválen bez připomínek.
2. Změny ve složení výkonných výborů a komisí
Složení VV jednotlivých svazů bylo schváleno na Valné hromadě AČR dne
10.11.2012.
VV FMS projednal emailovou konferencí složení komisí FMS AČR a následně je
schválil na svém zasedání. Komise byly odsouhlaseny Prezídiem AČR.
3. Reprezentační prostředky 2012 – rozdělení
Reprezentační prostředky pro rok 2012 byly beze zbytku rozděleny jednotlivým
disciplínám, včetně dodatečného příspěvku od MŠMT v celkové výši 1mil Kč.
4. Informace předsedů VV a Komisí
Enduro
Zhodnocení sezóny kladné, žádné závažné problémy se nevyskytly, celý seriál se
odjel v řádných plánovaných termínech. Vyhlášení mistrů proběhlo po závěrečném
podniku v listopadu. Stručné shrnutí účasti a výsledků v seriálu ME 2012. Zpráva o
umístění našich endurových reprezentantů na 6D v Německu. Příprava kalendáře
sportovních podniků na sezónu 2013.

SZM
Přes veškeré problémy sezóna proběhla na vysoké sportovní úrovni, kvalifikace
jezdců do Albacete byla úspěšná. Rozpory u dragsterů byly vyřešeny. Obecně ubývá
jezdců – je nutná koncepce s výhledem na více let dopředu.

SMT
Kalendář pro novou sezónu 2013 je hotový. Sekretariát FMS AČR bude dostávat
zápisy ze schůzí, aby je mohl umístit na webové stránky.
TZM
Nový předseda motokrosu Aleš Doležal se celému výkonnému výboru nejprve
představil a poté ho seznámil s plány do příští sezóny.
Trial
Nově chystá soustředění mladých jezdců. ME Tanvald se pojede 1.-2.6.2013 a MS
Kramolín 14.7.2013
Lékařská komise
Lékařská komise přibrala nového člena pana Jiřího Beka. Předseda požádal o
mandát k přípravě nového lékařského řádu. Snaha bude kladena na prevenci. Končí
licence FIM všech lékařů a očekáváme informace o lékařském semináři.
V Praze proběhlo velmi úspěšně zasedání Lékařské komise FIM.
Komise časoměřičů
Sezóna proběhla bez problémů
Ekologická komise
Předseda EK připravuje novinky do Řádu životního prostředí dle požadavků FIM,
které zpřísňují ochranu životního prostředí. Vznikly webové stránky AutoMotoEnvi.cz,
kde je možné najít odpovědi na otázky týkající se ekologických zásad.
GS ve spolupráci s předsedou EK se zúčastní zasedání VV PD a s jednotlivými
pořadateli za účelem projednání problémových otázek týkajících se ekologie.
Komise žen
Komise žen chystá ve spolupráci s SMS Chomutov, VV Motokrosu a Autoklubem
AČR v lednu 2013 soustředění a seminář pro jezdkyně i činovnice. Programem bude
prosazování změn v dámském poháru a možnosti ženského sportu všeobecně.
Předsedkyně Věra Procházková požádala o spolupráci lékařskou komisi.
5. Termíny pro předání podkladů do Ročenky 2013 – VSŘ, DŘ, LŘ, EŘ
Všechny komise předloží případné změny do Ročenky 2013 nejpozději do 10.1.
2013.
6. Termíny školení činovníků
Ekologická komise
Školení činovníků bude v termínu 2. nebo 9.března 2013
Trial
Školení činovníků a jezdců – 27.4. v Ouběnicích
Komise časoměřičů

Školení činovníků – 9.3.2013 Černá za Bory ( Pardubice )
SZM
Školení činovníků – 9.3.2013 okruhová škola v Mostě 24.3.,20.4.,11.5.
Ostatní předsedové svazů a komisí nahlásí termíny školení na sekretariát do 15.
ledna 2013. Bude zveřejněno na webových stránkách FMS AČR.
7. Věkové limity činovníků a jezdců
Sekretariát FMS AČR dostal od VV FMS AČR mandát ke zrušení horních věkových
limitů činovníků.
Předsedové komisí budou sami určovat způsobilost jednotlivých činovníků pro výkon
jejich činnosti.
8. Předběžné schválení kalendářů jednotlivých disciplín
Byly předloženy kalendáře všech disciplín.
VV FMS předložené kalendáře schvaluje bez připomínek
9. Různé – poplatky
Výkonný výbor FMS AČR schvaluje poplatky ve stejné výši jako v loňském roce.
Úrazové pojištění jezdců bylo rozšířeno o možnost připojištění zlomenin a popálenin
– informace na webu
10. Závěr
Závěrem prezident Autoklubu poděkoval celému sekretariátu FMS AČR za příkladný
přístup k řešení nestandardní situace v motocyklovém sportu v sezóně 2012. Na
jednání FIM bylo potvrzeno, že Autoklub ČR zůstává nadále členem FIM. Popřál
všem zúčastněným hezké Vánoce a šťastný nový rok a navrhnul uspořádat pro kluby
a partnery, kteří v letošním roce podpořili FMS AČR, na konci měsíce ledna zasedání
s poděkováním.
GS Karel Nauš se připojil k poděkování všem předsedům za podporu a popřál
přítomným hodně úspěchů do motocyklové sezóny 2013.

Zapsala: Marketa Nepomucká

