Zápis č.4 z jednání
Výkonného výboru Svazu trialu,
konaný dne 28.3.2015
Místo konání: klubovna AMK Ouběnice
Přítomni: Pavel Karkoš, David Fabián, Pavel Jiran a Jiří Olmr.
Pavel Karkoš, předseda VVST přivítal všechny přítomné a zahájil jednání v 13,30 hod. Všichni členové
souhlasí s tím, že byli řádně svoláni pozvánkou dle příslušného jednacího řádu a konstatoval, že
jednání VVST je usnášeníschopné.
1. Odsouhlasení zápisu č. 3 ze dne 12.3.2015
Odsouhlasení zápisu č.3 ze dne 12.3.2015
Hlasování přítomných:
Pro:

Proti:

Zdrželo se:

4

0

0

2. Úprava řádů pro disciplínu trial
Vzhledem k tomu, že stále nekorespondují Řády s Ročenkou pro rok 2015 v několika bodech, VV ST
se zavazuje, že během sezóny 2015 zajistí úpravy sporných bodů a jejich zapracování pro sezónu
2016.
Hlasování přítomných:
Pro:

Proti:

Zdrželo se:

4

0

0

3. Obtížnost tratí pro sezónu 2015
VVST pokračuje v řešení této problematiky a hledá vhodné kandidáty pro pozici supervizorů tratí.
O tomto bodu programu nebylo hlasováno, úkol pokračuje.
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4. Úprava pravidel pro sezónu 2015.
VVST stanovil pro sezónu 2015 tyto pravidla:

-

Pro všechny jezdce MMČR 2015 je nutná Licence jezdce, bez licence nebude možné
v sezóně 2015 startovat v MMČR !!!

-

V sezoně 2015 se do celkových výsledků nezapočítávají 2 nejhorší výsledky.
Přechod z kategorie do kategorie bude pro jezdce možný pouze jedenkrát v sezóně a k
tomuto přechodu bude zapotřebí souhlas VV ST.
Nové pravidlo o zřízení „vymezeného prostoru pro motocykly“. Do tohoto prostoru budou
mít jezdci povinnost odevzdat motocykly po přejímce nejpozději 30 minut před startem
prvního jezdce. Vyzvednutí motocyklu z vymezeného prostoru bude možný po ukončení
rozpravy s jezdci. (cílem tohoto opatření je zajištění účasti jezdců na rozpravě a zajištění
vážnosti rozpravy)
Za nesplnění povinnosti odevzdat motocykl do vymezeného prostoru bude jezdec
sankcionován pěti trestnými body připočtenými k celkovému dosaženému výsledku. Splnění
této povinnosti jezdce bude kontrolovat technický komisař soutěže na základě startovní
listiny.
VV zveřejní tuto informaci o nových pravidlech široké trialové veřejnosti na webu a
především u přejímky a rozpravy na 1. soutěži sezóny 2015 v Kramolíně.
Hlasování přítomných:

-

-

-

Pro:

Proti:

Zdrželo se:

4

0

0

Po tomto bodu bylo jednání ukončeno.
Termín příštího jednání VV ST bude upřesněn.

V Ouběnicích dne 28.3.2015

…..………………………………………..
Jiří Olmr
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