Zápis z 3. schůze Výkonného výboru RC autoklubu České republiky dne 24.4.2006
Dne 24.4.2006 restaurace Mondeo - začátek 15:15
Přítomni : Pavel Kryll, Vladimír Muff, Zdeněk Kapička, Radek Třešňák, Václav Strupek
Omluveni : Karel Neuberger, Miroslav Jurenka, Martin Kubička

Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ukončení výběrového řízení na hlavního partnera RC AČR
Schválení pravidel sekce 1:10 IC Scale, E 1:10 Track, 1:8 IC BUGGY, LARGE SCALE
Žádost o registraci nového klubu RCA DDM Trutnov
Dořešení otázky měřícího zařízení v majetku RC AČR
Připomínka p. Hejtmánka (předseda RC Modell Car Club Brno) k měřícímu zařízení
Odstoupení reprezentanta ČR pro MS kategorie 1:8 IC BUGGY
Diskuse: a) Partner pro prezentaci Poštovní spořitelna + Čtyřlístek
b) kontrola plnění úkolů ze schůze Výkonného výboru dne 20.2.2006
c) připomínky do diskuse od členů Výkonného výboru

1. Vzhledem k tomu, že Výkonný výbor neobdržel žádnou nabídku na hlavního partnera, bylo
rozhodnuto prodloužit výběrové řízené do 29.5.2006. Jednohlasně odsouhlaseno.
2. Byla schválena pravidla pro závody seriálu MČR na sezónu 2006 pro sekce: 1:10 IC Scale, E 1:10
Track, LARGE SCALE. Pravidla sekce 1:8 IC BUGGY budou schválena na příští schůzi
Výkonného výboru. Jednohlasně odsouhlaseno.
3. Byl předložen návrh na schválení registrace nového klubu RCA DDM Trutnov. Jednohlasně přijato.
Prezident RC AČR obešle zmíněný klub registračním listem, RCA DDM Trutnov je povinen do 14ti
dnů uhradit registrační poplatky. Jednohlasně odsouhlaseno.
4. Vzhledem k neustálým dohadům a neuspokojivým návrhům k řešení situace s měřícím zařízením
bylo rozhodnuto takto: p. Strupek do příští schůze Výkonného výboru zkompletuje měření systému
AMB, tzn. ke stávajícímu dekodéru (umožňujícímu i počítání personálních transponderů), doplní
„smyčku“, napájecí kabel a komunikační kabel na propojení s PC. Toto měřící zařízení zůstane
v majetku RC AČR jako záloha při poruše měření závodů seriálu MČR. Staré měřící zařízení (pouze
na kostičkové čipy) bude nabídnuto k prodeji formou inzerátu na stránkách www.rcacr.cz a prodáno
nejvyšší nabídce. Měření jednotlivých závodů MČR, bude tedy plně v kompetenci pořádajících
klubů. Bohužel není v moci RC AČR zajistit měřící zařízení pro všechny sekce. Jednohlasně
odsouhlaseno.
5. Předseda klubu RC Modell Car Club Brno, p.Hejtmánek zaslal na Výkonný výbor připomínku
ohledně měřícího zařízení v tomto znění, citui: „Vážení, nevím co stále řešíte kolem AMB.
Matematika je úplně jednoduchá, základní modul AMB, který je nezbytný stojí 1.707,- €. Smyčka
stojí 107,- €. Software pro řízení závodu pro WIN je již k dispozici i zdarma (sice v US verzi, ale lze
počeštit i s hlasovým výstupem). Z toho mi vyplývá jedné, je třeba mít k dispozici cca 55.000,- Kč.
Kromě toho si myslím, že taková investice by měla být předmětem jednání na Valné hromadě a ne
jen aby ji odsouhlasilo předsednictvo. Mimo jiné si myslím, že pořízení měřícího zařízení by mělo
být zájmem jednotlivých klubů, které chtějí pořádat závody, ze kterých jim plyne do vlastního
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rozpočtu startovné. Proto nevidím důvod pořizovat AMB z prostředků RC AČR, aby z toho těžilo
jen pár klubů či kategorií, které budou mít k tomuto měření přístup. Nakonec jsou kluby, které do
AMB již investovaly vlastní prostředky a za pořádání závodů MČR s vlastním AMB od RC AČR nic
nedostanou. Tímto žádám, aby tato má připomínka byla předmětem jednání na příští schůzi
předsednictva RC AČR. S pozdravem za RC MCC Brno D.Hejtmánek.“ Výkonný výbor je
přesvědčen, že bod č. 4 je plně dostačující odpovědí na připomínku p.Hejtmánka. Jednohlasně
odsouhlaseno.
6. P. Patrik Dworsak (RC autoklub Praha) požádal ze zdravotních důvodů o uvolnění z reprezentace na
MS 2006 v Jakartě (Indonésie). Výkonný výbor odstoupení odsouhlasil. Místo pana Dworsaka bude
Českou republiku reprezentovat člen ARC Slavkov, pan Martin Bayer. Jednohlasně odsouhlaseno.
7.
a) RC AČR byl vyzván Poštovní spořitelnou k podpisu smlouvy o spolupráci, ta v minulosti
znamenala finanční dotaci výměnou za snížené startovné případných zájemců
označených „čtyřlístkem“ (logo Poštovní spořitelny). Výkonný výbor rozhodl, že bude
smlouva podepsána pouze v případě opětovné finanční dotace. Jednohlasně
odsouhlaseno.
b) Byla podepsána smlouva o pojištění licencí s pojišťovnou Generalli. V nejbližších dnech
obdrží předsedové klubů specifikaci pojistných podmínek. Byla podána žádost o registraci u
ČSTV status „přidružený člen“. Faktura na příspěvek za předepsané pneumatiky je stále
v řešení Odborné komise sekce E 1:10 Track. Jednohlasně odsouhlaseno.
c) Předseda sekce 1:8 IC BUGGY p.Kapička žádá revizní komisi o prošetření pravidel sekce
RALLY SCALE a o podání zprávy na schůzi Výkonného výboru dne 29.5.2006.
Jednohlasně odsouhlaseno.

Další schůze Výkonného výboru se koná 29.5.2006 v 16:00 v restauraci Mondeo.
Zapsal dne 24.4.2006 Pavel Kryll
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