Zápis z 2. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky dne 23.2.2010
Dne 23.2.2010 Praha – restaurace Mondeo
Přítomni: Pavel Kryll, Václav Strupek, Jan Sonntag, Radek Třešňák, Vladimír Šulc, Drahoslav Hejtmánek,
Zdeněk Kapička, Miroslav Jurenka, Luboš Kulhavý
Omluveni: Tomáš Dospíšil
Program byl schválen v tomto znění:
-

Registrace Funny cars
Schválení Moravia RC Racing Team
Volné mistrovství 1:18 On road – 2010
Žádost - licence Free Game Rally Scale
Licence EFRA - postup
Stížnost p.Morávek
Školení rozhodčí
Výběrové řízení webové stránky

1.Výkonný výbor schválil Registraci nového klubu z Ústí nad Labem – Funny Cars
2.Na základě úpravy internetové prezentace a dodaných podkladů o činnosti klubu a jeho dalších záměrech
schválil Výkonný výbor registraci klubu Moravia RC Racing Team ve struktuře RCAČR
3.Výkonný výbor na svém zasedání zdůraznil nutnost úplného začlenění kategorie 1:18 micro pro jakoukoli
další podporu, nebo pro používání titulu či názvu Mistrovství České republiky. Úplnou registrací se rozumí
registrace členů v registrovaných klubech RCAČR a platbou licence. Jedinou vyjímku, kterou Výkonný
výbor schválil ještě pro tuto sezónu je vyjímka z bodu 3.2.A Všeobecných pravidel, tzn., pro letošní sezónu
stačí uspořádání jednoho závodu. Pro další období je třeba již připravit seriál závodu dle pravidel MČR.
Všechny tyto kroky je třeba vnímat tak, že Výkonný výbor se snaží připravit závody MČR s pokud možno
rovnými podmínkami pro celou členskou základnu. Jednohlasně schváleno
4.Předseda sekce Rally Scale pan Radek Třešňák požádal o povolení pořádání kategorie závodů Free Game
Rally Scale. Závody se pojedou v den pořádání závodů MČR, dle pravidel MČR, jezdci musí být
registrováni v registrovaných klubech, ale jsou pro letošní sezónu osvobozeni od platby licence RCAČR
Jednohlasně schváleno
5.Sekretář RCAČR, pan Zdeněk Kapička probral s předsedy sekcí postup a provádění při zajišťování licencí
EFRA a startovného na podnicích ME a MS
6.Pan Miroslav Jurenka, který měl na starosti vyšetření stížnosti pana Marka Morávka přednesl na základě
oslovení svědků události zprávu. Na jejím základě rozhodl Výkonný výbor o udělení napomenutí pro pana
Zdeňka a Jana Kapičku. Dále Výkonný výbor ukládá všem svým členům, aby podobné incidenty řešili vždy
na místě konání závodu s vedením příslušného podniku. Jednohlasně schváleno
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7.Pan Václav Strupek předložil návrh kodexu rozhodčích. Předsedové sekcí jej doplní svými návrhy tak,
aby na příští schůzi Výkonného výboru byl schválen a připojen k oficiálním dokumentům RC Autoklubu.
Jednohlasně schváleno
8. Z došlých 18ti nabídek vybral Výkonný výbor RCAČR šest, které postoupily do dalšího kola. Ing
Hejtmánek vstoupí s vybranými do jednání a výsledky jednání předloží na dalším jednání Výkonného
výboru RCAČR. Jednohlasně schváleno

Další schůze Výkonného výboru se koná 23.3.2010 v 15:00

Zapsal: Pavel Kryll

V Praze dne 23.2.2010
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