Zápis z 10. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky dne 17.11.2006
Dne 17.11.2006 Hotel Sport centrum Brandýs n/Labem. Začátek 18:10

Přítomni : Pavel Kryll, Zdeněk Kapička, Vladimír Muff, Václav Strupek, Miroslav Jurenka
Omluveni : Martin Kubička, Karel Neuberger, Radek Třešňák
Host: Patrik Dworschak
Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

neuhrazené faktury - doplatky registrací a licencí od předsedů sekcí
směrnice č.6 EFRA licence
registrace RCM Hodonín
registrace RC sport Březí
příprava VH 2006
schválení změny pravidel sekce 1: 10 IC Track
Diskuse:
- vypracování postupu získávání licence rozhodčích

1. V případě neuhrazených faktur vydaných RC Autoklubem ČR došlo k mírnému zlepšení, nicméně
stále nebyly uhrazeny všechny platby a to jak ze strany členů tak i klubů. Předsedové sekcí, jejichž
členů se to týká slíbili osobní intervenci a Výkonný výbor rozhodl a konečném termínu úhrady. Kdo
neuhradí dlužné platby do 30.11.2006 bude uveřejněn na internetových stránkách RCAČR, bude
jmenován na Valné hromadě 2006 a bude mu s okamžitou platností pozastaveno členství v RCAČR,
které bude obnoveno pouze po uhrazení dlužné částky. Upozorňuji tedy kluby na tuto informaci, aby
nedošlo k případnému zredukování počtu jejich delegátů na Valné hromadě. Jednohlasně
odsouhlaseno.
2. Vzhledem k množícím se nejasnostem, dotazům, připomínkám a podnětům rozhodl Výkonný
výbor, že bude pro příští sezónu zpracována směrnice č.6 Licence EFRA, která bude řešit postup
získávání licencí na mezinárodní závody statutu ME a MS. Jednohlasně odsouhlaseno.
3. Výkonný výbor schválil registraci nového klubu, RCM Hodonín. Registrace byla doporučena,
vzhledem ke konci sezóny 2006 od ledna 2007. Žádost o pořádání závodu MČR bude předána
předsedovi sekce (Odborné komise). Jednohlasně odsouhlaseno.
4. Výkonný výbor schválil registraci nového klubu, RC sport Březí. Registrace byla doporučena,
vzhledem ke konci sezóny 2006 od ledna 2007. Žádost o pořádání závodů MČR bude předána
předsedům sekcí, kterých se to týká (Odborných komisí). Jednohlasně odsouhlaseno.
5. Výkonný výbor zpracovává došlé nominace delegátů, byl potvrzen pronájem sálu. Další práce na
přípravě VH 2006 pokračují dle harmonogramu, tak aby nic nebránilo jejímu úspěšnému průběhu.
6. Na základě zápisu Odborné komise sekce 1:10 IC Track konečně Výkonný výbor schválil zpětně
změnu pravidel sekce 1:10 IC Track. Jednohlasně odsouhlaseno.
7. V diskusi pan Strupek shrnul závěry posledního jednání Odborné komise sekce Electric Track
s ohledem na rozdělení čtvrtého startovního místa na ME 2007 takto, cituji: „Otázka reprezentace
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ČR na ME ve Francii - předseda OK seznámil přítomné o skutečnosti, že oproti dřívějším létům se
podařilo pro tuto kategorii zajistit o 1.místo více, celkem 4.místa.
Nominováni byli podle zásad RCACR první tři jezdci z MČR. Po obsáhlé diskuzi bylo dohodnuto,
že čtvrtá nominace bude dána vítězi MČR v hale 2006/2007. Pokud vítěz , nebo i další místa budou
obsazena stávajícími reprezentanty, místo bude navrženo dalšímu jezdci v pořadí.“
Dále byl předseda sekce Electric Track, pan Václav Strupek pověřen vypracováním postupu
získávání licencí rozhodčích kategorie „B“ a „A“. Po jeho schválení Výkonným výborem bude
postup zapracován do aktualizované směrnice č.4 Rozhodčí.

Další schůze Výkonného výboru se koná u příležitosti Valné hromady v Praze, v sobotu 2.12.2006 od 9ti
hodin.

Zapsal dne 17.11.2006 Pavel Kryll
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