Zápis z VV Svazu motokrosu
č. 1 z 8. ledna 2015
Přítomni za VV: Přemysl Hájek, David Novotný, Erich Pour, Milan Dobiáš, Jindřich Hrabica,
Václav Vizinger, Josef Kozel, Petr Záruba
Hosté: Richard Gironi, Karel Nauš, Jana Vaňková
Omluven: Martin Pichl
1. Kalendář MMČR juniorů
29.3. Netolice
1.5. Nová Paka
23.5. Horažďovice
20.6. Mohelnice
5.-6.7. Jinín
15.8. Krásná Lípa
12.9. Dlouhá Loučka – družstva
19.9. Merklín
- kalendář schválen bez připomínek
2. Kalendář MMČR v motokrosu – Buksa/ Ados motokros
3.5. Kramolín
31.5. Pacov
5.-6.7. Jinín
2.8. Petrovice u K.
23.8. Horní Újezd
13.9. Vranov
4.10. Kaplice – družstva
- kalendář schválen, proti 1 člen
3. Motokrosové kroužky – projekt V. Vizinger
- VV bude pracovat s mládeží na 3 úrovních
- a) podpora reprezentace
- b) práce s jezdci SMS (soustředění pro jezdce pod vedením SMS)
- c) motokrosové kroužky pro veřejnost (sestavení projektů s podporou AČR) –
předpokladem jsou kroužky, na kterých si mohou děti do 10ti let vyzkoušet jízdu
na motokrosovém motocyklu. VV podporuje takový návrh, ale další kroky budou
podniknuty až po zveřejnění metodiky AČR.
4. Schválení emailové konference
– pověření klubů AČR činností střediska motocyklového sportu – střediska jsou
shodná jako v roce 2014 s výjimkou oblasti Jižní Čechy, kde byl činností střediska
motocyklového sportu (SMS) nově pověřen klub Motosport Chýnov v AČR (se
sídlem Gabrielovo nám. 10, Chýnov)
- zařazení třídy 50 ccm do MMČR juniorů

– kalendáře MMČR side, čtyřkolek, supermoto, MČR motoskijöring
5. Různé
- požadavek na změnu technických předpisů pro třídu čtyřkolek byl předán zástupci
technické komise pro motokros
- Jezdec Tomáš Trávníček přes písemné i ústní výzvy dosud nevyúčtoval přidělený
reprezentační příspěvek na účast na MS v supermotu pro rok 2014. VV schválil
nepřidělit jezdci Tomáši Trávníčkovi reprezentační příspěvek pro 2015 pokud do
15.ledna nevyúčtuje reprezentační příspěvek za rok 2014.
- školení činovníků – 21.2. Praha – AČR, termín pro školení na Moravě bude
oznámen, VV navrhl, aby obě školení vedl stejný školitel – navržen byl J. Šitina
- VV žádá vedení AČR o informace o členství v Autoklubu – typech, podmínkách,
možnostech, výhodách

Zapsala: J. V.

