Zápis z 5. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky dne 15.10.2009
Dne 15.9.2009 Praha – restaurace Mondeo
Přítomni: Pavel Kryll, Václav Strupek, Zdeněk Kapička, Radek Třešňák, Vladimír Šulc
Omluveni: František Fráňa
Odborný poradce: Judr. Nataša Tuvorová
Neomluveni: Drahoslav Hejtmánek, Petr Uhýrek

Program byl schválen v tomto znění:
1. Poslední závod MČR 1:8 IC Buggy - Truggy pořadatel MK Veselí nad Lužnicí
2. Rezignace předsedy sekce 1:8 IC Buggy Zdeňka Kapičky
3. Žádost Odborné komise 1:8 IC Buggy o revokaci rozhodnutí VV RCAČR ze dne 29.9.2009 v bodě
č.6 zápisu z jednání VV
4. Diskuse
1. Na základě zprávy ze závodu seriálu MČR kategorie Truggy na závodě sekce 1:8 IC Buggy dne
11.10.2009 konaném v Dolním Bukovsku a pořádaném MK Veselí nad Lužnicí a na základě vyslechnutí
přímých účastníků závodu uděluje Výkonný výbor RCAČR pořadateli napomenutí za porušení pravidel
RCAČR a to v bodě 14.12.A a v bodě 4.29.A. Jednohlasně schváleno
2. Dne 9.10.2009 obdržela Odborná komise sekce 1:8 IC buggy rezignaci na funkci předsedy od stávajícího
předsedy sekce Zdeňka Kapičky, s tím, že ji pan Kapička předá k rukám prezidenta RCAČR na nejbližší
schůzi Výkonného výboru. Vzhledem k podpoře, které se panu Kapičkovi dostalo na schůzi Odborné
komise dne 10.10.2009 při volbě kandidátů na funkci předsedy sekce pro Valnou hromadu RCAČR, rozhodl
se pan Kapička případnou rezignací odložit do Valné hromady RCAČR 2009.
3. Výkonný výbor RCAČR byl požádán Odbornou komisí ze dne 7.10.2009 o revokaci svého rozhodnutí ze
dne 29.9.2009 v bodě č.6 zápisu. Výkonný výbor na své schůzce dne 15.10.2009 revidoval své rozhodnutí a
to na základě zhodnocení dokumentů RCAČR (Stanovy, Pravidla závodů MČR platné pro rok 2009 – „A“,
Pravidla sekce 1:8 IC Buggy platné pro rok 2009 – „B“), dále podněty zaslané Výkonnému výboru
elektronicky (e-mail) a připomínky předané Odbornou komisí ze schůzky Odborné komise ze dne
7.10.2009. K jednání o revizi rozhodnutí byl ke konzultaci přizván i právní poradce. Na základě jednání
vydává Výkonný výbor RCAČR toto rozhodnutí:¨
Výkonný výbor RCAČR potvrzuje v plném rozsahu rozhodnutí ředitele závodů pana Václava Zemana,
kterým zrušil trest udělený jezdci Jiřímu Márovi ve finálové jízdě závodů konaných dne 26.9.2009 v Mladé
Boleslavi a tímto potvrzuje i své původní rozhodnutí ze schůzky Výkonného výboru ze dne 29.9.2009.
Zdůvodnění:
Prvotní chybou, která zavdala vzniku řady dohadů a kupení dalších chyb, které byly v rozporu s platnými
pravidly RCAČR a sekce 1:8 IC Buggy, byl chybný postup hlavního rozhodčího pana Jaroslava Červenky
při udělení penalizace. Jako rozhodčí měl právo okamžitě rozhodnout o penalizaci samostatně a v souladu
s platnými pravidly. Pokud měl ve svém rozhodnutí pochybnosti a svolal jednání jury, měl takto učinit
v souladu s platnými pravidly. Členové jury mají dle platných pravidel RCAČR jednat ve složení – ředitel
závodu, hlavní rozhodčí, časoměřič, popřípadě startér. Dle zápisu hlavní rozhodčí, ale nesvolal jury ale
jakousi komisi, do které ředitel závodu nebyl přizván. Z tohoto důvodu napadl ředitel závěry rozhodnutí
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hlavního rozhodčího a to využitím své pravomoci dle bodu 14.1.B pravidel sekce, které rozvíjejí Všeobecná
pravidla RCAČR „A“. Jednohlasně schváleno
4. V diskusi Výkonný výbor zkonstatoval nedbalost v dodržování pravidel na závodech seriálu MČR.
V následující sezóně to tedy bude jeden z hlavních úkolů předsedů sekcí. Dále Výkonný výbor nabyl
přesvědčení o neplatnosti hlasu u zástupce Odborné komise za klub RC Modelklub Poříčí n/S. Dle stanov
RCAČR, článek 13.3., cituji:“ Jsou složeny z předsedy sekce a členů, zástupců klubů účastnících se závodů
seriálu MČR dané sekce.“ Klub RC Modelklub Poříčí n/S se závodů seriálu MČR kategorie 1:8 IC Buggy
nezúčastnil. To, že pan Jaroslav Červenka se účastní závodů v roli rozhodčího tento bod nenaplňuje, neboť
rozhodčí vystupuje za sebe nikoli za klub. Na proběhlém hlasování Odborné komise tento fakt nic nemění,
nicméně pro další období Výkonný výbor žádá předsedy sekcí o prověření platnosti hlasů zástupců klubů.
Ukázat systém, jak by neměl fungovat lze na příkladu klubu RCA Mariánské Lázně. Výkonný výbor má
písemné stanovisko předsedy klubu, pana Petráka, který souhlasí v plném znění s rozhodnutím a zápisem
Výkonného výboru ze dne 29.9.2009. Dále předseda klubu sdělil, že RCA Mariánské Lázně nemá
delegovaného zástupce do Odborné komise sekce 1:8 IC Buggy, protože tuto kategorii jezdí za klub pouze
10ti-letý Oliver Meister. (Výkonný výbor tímto nezpochybňuje právo na to mít v tomto případě zástupce
v Odborné komisi, jen tlumočí zprávu předsedy klubu). V tomto případě se však Výkonný výbor podivuje
nad tím, že člen klubu, Vítězslav Padevět udělil plnou moc hlasovat na Odborné komisi za klub RCA
Mariánské Lázně dne 7.10.2009 zastupující osobě a to s jiným stanoviskem, než je stanovisko klubu, které
prezentoval předseda klubu. Práce zástupce klubu v Odborné komisi spočívá hlavně v tom, že se klub
(hlavně jezdci účastnící se této kategorie) sejde, vysloví a odhlasuje k dané problematice názor a ten pak
zástupce na schůzi odborné komise prezentuje. Stejně tak je zpochybnitelný dle názoru Výkonného výboru i
postoj k problematice sekce u klubu RC MCC Brno, kdy se v letošním roce za jejich klub účastnil pouze
jednoho závodu teprve 16tiletý Tomáš Boor z Bratislavy. Na přímý dotaz předseda klubu prohlásil, že jejich
klub zástupce v Odborné komisi sekce 1:8 IC Buggy nemá, pan Alexandr Žvak zastupoval na tomto jednání
(jednání Odborné komise dne 7.10.2009) předsedu klubu. Pak tedy zůstává ve vzduchu viset otázka, jakým
právem dal pan Alexandr Žvak plnou moc k hlasování na schůzi Odborné komise dne 10.10.2009 v Dolním
Bukovsku???

Další schůze Výkonného výboru proběhne do Valné hromady RCAČR, podrobnosti budou sděleny formou
e-mailu

Zapsal: Pavel Kryll

V Praze dne 15.10.2009
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