Zápis z 1. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky dne 26.1.2010
Dne 26.1.2010 Praha – restaurace Mondeo
Přítomni: Pavel Kryll, Václav Strupek, Jan Sonntag, Radek Třešňák, Vladimír Šulc, Drahoslav Hejtmánek,
Tomáš Dospíšil, Miroslav Jurenka
Neomluveni: Ing. Luboš Kulhavý
Program byl schválen v tomto znění:
-

Schválení RC Divoké Jelení
Schválení Moravia RC Racing Team
Výběrové řízení webové stránky
Volné mistrovství 1:18 On road – 2010
MČR E RALLY
Hlavní partner RCAČR
Stížnost p.Morávek
Školení rozhodčí
Žádost o licenci rozhodčí „A“ pan Karel Skokan
Schválení - Všeobecná pravidla „A“ RCAČR
Pravidla sekcí „B“ RCAČR
Schválení kalendáře
Žádost o dotaci RC autoklub Třebíč, RC Lestr Models

1.Výkonný výbor jednohlasně schválil registraci RC Divoké Jelení, klub vlastní dráhu a je aktivní v sekci
1:8 IC Buggy
2.Vzhledem k internetové prezentaci klubu Moravia RC Racing Team rozhodl Výkonný výbor RCAČR o
odložení přijetí s tím, že předseda klubu pan Jiří M ařák bude pozván na příštího zasedání Výkonného
výboru RCAČR, kde obhájí činnost a prezentaci klubu. Výkonný výbor následně rozhodne o žádosti
k přijetí. Jednohlasně schváleno
3.Výkonný výbor jednohlasně schválil výběrové řízení na nové internetové stránky RC Autoklubu, následně
bude vyvěšeno.
4.Na základě žádosti o podporu Volného mistrovství 1:18 on road od pana Vladimíra Vomlela pro kategorii
1:18 souhlasí Výkonný výbor s podporou pouze za předpokladu zaregistrování pořadatele do struktury
RCAČR. (splnění podmínek dle zápisu VV ze dne 18.2.2009). Jednohlasně schváleno
5.Prezident RCAČ, pan Pavel Kryll vstoupil do jednáni s panem Petrem Pavlátem, zástupcem kategorie
1:10 Electric Rallye. Bylo rozhodnuto vytvořit zkušební, nultý ročník mistrovství České republiky 1:10
Electric Rallye. Účastníci zaplatí dle dohody pouze registrační poplatek ve výši 300,- Kč, licence bude pro
nultý ročník odpuštěna. V případě pokračování v roce 2011 bude nutné plné zapojení do struktury RCAČR.
Pro seriál závodů budou připravena pravidla vycházející z pravidel RCAČR. Jednohlasně schváleno
6. Vzhledem k tomu, že se ve výběrovém řízení nikdo nepřihlásil na pozici Hlavního partnera RCAČR,
bude sezóna 2010 zahájena bez Hlavního partnera RCAČR. Jednohlasně schváleno
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7.Pan Marek Morávek, podal stížnost na chování vůči své osobě při závodě MČR. Vzhledem k tomu, že se
stížnost týká pana Zdeňka Kapičky, dlouholetého předsedy sekce 1:8 IC Buggy a pan Marek Morávek ve
své stížnosti výslovně uvedl, aby Výkonný výbor nesoudil dle osobních vztahů rozhodl Výkonný výbor
RCAČR o vytvoření vyšetřovací komise ve složení: pan Miroslav Jurenka – předseda, pan Jan Sonntag –
člen, pan Tomáš Dospíšil – člen. Komise vyšetří stížnost a podá zprávu Výkonnému výboru na nadcházející
schůzi. Jednohlasně schváleno
8.Valná hromada 2009 zadala Výkonnému výboru úkol zajistit školení rozhodčích RCAČR. Výkonný výbor
na základě jednání a konzultací rozhodl takto – předsedové sekcí školí vždy před sezónou rozhodčí skupiny
B, dané sekce, dle potřeby a dle zpracovaných pokynů (zpracuje Výkonný výbor do příští schůze – na
starost p.Václav Strupek). V případě potřeby Výkonný výbor svolá poradu rozhodčích A, na základě této
porady může vydat doporučení pro potřeby a práci rozhodčích B. Od sezóny 2011 bude systém školení a
pokyny zapracován do struktury všeobecných pravidel RCAČR. Jednohlasně schváleno
9.Na základě žádosti rozhodl Výkonný výbor o udělení licence rozhodčí „A“ pro pana Karla Skokana z RC
Buggy klub Most. Jednohlasně schváleno
10.Výkonný výbor po zapracovaných připomínkách schválil Všeobecnou část pravidel RCAČR pro sezónu
2010. pravidla budou následně vyvěšena. Jednohlasně schváleno
11.Výkonný výbor schválil předložený kalendář závodů seriálu MČR všech sekcí. V nejbližších dnech bude
zpracován do tabulky a uvěřejněn na stránkách RCAČR. Jednohlasně schváleno
12. Sekce Electric Track, Electric Buggy, 1:10 IC track, RALLY SCALE a LARGE SCALE On i Off Road
předložili ke schválení pravidla na sezónu 2010. Pravidle sekce 1:8 IC Buggy budou schválena na
následující schůzi Výkonného výboru. Jednohlasně schváleno
13. Výkonný výbor schválil dotaci ve výši 10.000,- Kč na pořádaní mezinárodního závodu seriálu ETS pro
RC autoklub Třebíč a dotaci ve výši 10.000,- Kč na pořádání Czech Grand Prix pro RC Lestr Models.
Dotace budou převedeny na účty klubu po skončení závodu. Pořadatel se zavazuje uvést logo RCAČR na
propagačních závodech a reklamní banner RCAČR na jednotlivých závodech. Logo RCAČR by rovněž
mělo být součástí oficiálních výsledkových materiálů. Jednohlasně schváleno

Další schůze Výkonného výboru se koná 23.2.2010 v 15:00

Zapsal: Pavel Kryll

V Praze dne 26.1.2010
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