Zápis č.1/2015
ze zasedání Výkonného výboru Svazu trialu,
Autoklub České republiky, Opletalova 29, Praha 1
14.1. 2015, 12,00 hodin

Přítomni: členové VV ST Pavel Karkoš, Jiří Olmr, David Fabián, Karel Nauš – generální sekretář FMS a Marcela
Švejdová – koordinátorka FMS, Jana Dlouhá – hl. časoměřič

1) Schválení zápisu č.6/2014

2) VV ST byl seznámen a vzal na vědomí vyúčtování disciplíny Trial za rok 2014.

3) VV ST schválil kalendář MMČR Trialu pro sezonu 2015
18.-19.4.2015 Kramolín
23.-24.5.2015 Bochov
5.-6.7.2015 Šiklův mlýn ( Pozor! neděle -pondělí )
1.-2.8.2015 Kyselka
29.-30.8.2015 Mořina
26.-27.9.2015 Ouběnice ( sobota jednotlivci – neděle družstva )
17.-18.10.2015 Březová u Sokolova
VV ST dále doplnil kalendář o náborová soustředění pro juniory a mládež
28.-29.3.2015 Ouběnice
9.-10.5.2015 Mořina
20.-21.6.2015 Březová u Sokolova
12.-13.9.2015 Tanvald
4) Školení jezdců, činovníků a rozhodčích proběhne v termínu 28.-29.3.2015 v Ouběnicích. Školitelé p. Pavel
Jiran a p. Luboš Knížek. Souběžně s tímto proběhne v sobotu 28.3.2015 od 12,00h. do 16.00h. testování a
vydávání Průkazů sportovních motocyklů. Toto provede p. Jiří Kohout. Žadatel přiveze motocykl, přinese
dvě barevné fotografie motocyklu (foto z obou stran) o velikosti 6x9cm, zaplatí poplatek za vydání nového
průkazu 1000,-Kč nebo za prodloužení stávajícího průkazu 400,-Kč a na počkání mu bude průkaz
sportovního vozidla vystaven.
5) VV ST pověřuje pro sezonu 2015 klub 4RC v AČR k pořádání a organizaci náborových soustředění pro
juniory a mládež.
6) VV ST pověřuje výkonem činnosti Střediska motocyklového sportu klub Trial Team Březová v AČR s tím, že
agendu povede a licence bude dále vyřizovat Jana Dlouhá.

7) VV ST stanovil soutěžní systém a sestavení družstev pro MMČR v Trialu družstev. Řády pro sezonu 2015
budou k dispozici nejpozději do 28.3.2015 - do školení jezdců.
8) Pro rok 2015 jsou na webu AČR nové žádosti o licence a je nově stanoven maximální věkový limit pro
licence M – posouvá se na 16 let.
AČR národní do 16 let 500,-Kč
AČR mezinárodní do 16 let 1000,-Kč
AČR národní od 16 let 1000,-Kč
AČR mezinárodní od 16 let 3500,-Kč
Tyto informace jsou k dispozici na webu AČR a budou zveřejněny i na webu Českého trialu.
9) VV ST stanovil po konzultaci s paní Janou Dlouhou termín pro doručení žádostí o licence na 31.3.2015.
Termín je nutné respektovat, jelikož následně bude zveřejněna startovní listina se startovními čísly.
10) VV ST byl seznámen s výsledkem zprávy komise Prezídia AČR k situaci ve Svazu trialu a zavazuje se tímto
zlepšit svou práci v dílčích oblastech. Zaměří se více na podporu trialové reprezentace, rozdělení rozpočtu
a na zlepšení komunikace s jednotlivými jezdci.
11) VV ST ke změnám do sportovních řádů pro sezonu 2015 navrhl a schválil
 Mezinárodní Mistrovství ČR v Trialu jednotlivců se účastní jezdci kategorie A, B, C. Vítěz
těchto kategorií se stává Mezinárodním Mistrem ČR.
 Kategorie Žáci je omezena pouze věkem 5-12let, motocyklem do 80ccm, tzn. nově v sezoně
2015 mohou jet na motocyklu s velikostí kol 18-21 palců.
 Jezdci kategorie Žáci musí být povinně vybaveni chráničem páteře.

Jednání ukončeno 15,00 hod

Zapsal: Pavel Karkoš

