AUTOMOTO KLUB v AČR HOŘICE
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MAIXNEROVA 1613, 508 01 HOŘICE, TEL.: 606 086 106, E-mail: smshorice@centrum.cz
www.amkhorice.cz/forum - sekce informace SMS

VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2014 - SMS HOŘICE
Zápis č. 3 / 2014 ze dne 13.prosince 2014

Přítomní:
Dušan OCELÍK

vedoucí SMS

Libor KAMENICKÝ

zástupce vedoucího SMS

Martin SODOMEK

hospodář SMS

Vítězslav VYHNÁLEK

zástupce jezdců JPHZM

Tomáš JENČOVSKÝ

člen VV SZM FMS

Karel KŘOVINA

člen VV SZM FMS

Petra KULHÁNKOVÁ

člen VV SZM FMS

JIří VOBORNÍK

člen TK FMS

Petr KOŠŤÁL

zástupce jezdců od 125 cc

Miloš THÉR

zástupce jezdců Klasik

Hosté:

Omluveni:

Bod č.1
° Pan Ocelík přivítal jezdce, přizvané hosty a seznámil přítomné s programem Vyhodnocení sezóny
2014 SMS Hořice.
Bod č.2
° Jezdci byli seznámeni s novým formulářem „Žádosti o licenci jezdce SZM 2015“.
° Pan Kamenický informoval jezdce o postupech řádného vyplnění formuláře s žádostí o licenci jezdce
SZM pro sezónu 2015.
° Nový a začínající jezdci byli seznámeni s postupem získání licence jezdce.
° Pan Kamenický informoval jezdce o možnosti využití přítomnosti lékaře k potvrzení zdravotního stavu
do žádosti o licenci jezdce SZM.
° Zájemci měli možnost uhradit v hotovosti proti dokladu poplatek za licenci jezdce SZM pro rok 2015.
° Pan Sodomek upozornil jezdce na podmínky uzavření pojištění jezdce. Pro jezdce s mezinárodní
licencí je pojištění povinné a bude kontrolováno SMS. U národních licencí je na rozhodnutí jezdce, zda
si pojištění uzavře. Pokud tak neučiní, nese veškerou odpovědnost za náklady vzniklé při zranění nad
rámec základního ošetření.
° Jezdci byli informováni o nevýhodnosti pojištění v základní sazbě v případě zranění.
° Jezdci byli informováni o možnosti uzavření pojištění i u jiných poskytovatelů nejen u Renomie.
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° Po zkušenostech z letošní sezóny bylo jezdcům zdůrazněno, že v případě pojištění k Mez. licenci, není
nutné již uzavírat pojištění pro národní podniky.
Bod č.3
° Viceprezident pro motocyklový sport AČR pan Sodomek zhodnotil průběh sezóny SZM 2014 z pohledu
Autoklubu ČR.
° Jezdci byli seznámeni s výsledky konference Autoklubu ČR.
° Jezdci byli seznámeni s novinkami v oblasti registrace člena Autoklubu ČR.
° Pan Sodomek prezentoval projekt Autoklubu ČR na podporu mladých talentovaných jezdců SZM.
° Jezdci byli informováni o přípravě „bezpečnostního manuálu“ pro seriál PPO 2015
Bod č.4
° Člen VV SZM p. Křovina seznámil jezdce s novým složením VV SZM FMS a průběhem voleb.
° Pan Křovina seznámil jezdce s návrhy kalendářů závodů SZM pro sezónu 2015, které bude na svém
prosincovém zasedání schvalovat VV SZM.
° Jezdi byli seznámeni s průběhem vyhlášení „Mistrů SZM 2014“.
° Jezdci byli informováni, že Sportovní a Technické řády SZM jsou v připomínkovém řízení.
Bod č.5
° Pan Sodomek zhodnotil po stránce pořadatelské i sportovní závod 300 ZGH a ČTT 2014. Oba závody
byly kladně hodnoceny zahraničními jezdci.
° Jezdci byli informováni o plánovaných novinkách při obou podnicích pro rok 2015.
Bod č.6
° Pan Ocelík informoval jezdce o úmyslu odstoupení z funkce vedoucího SMS Hořice a nutnosti volby
nového člena do vedení SMS Hořice pro rok 2015.
° Za nové členy byli navržení pan Tomáš Jenčovský, pan Jíří Kolář a sl. Petra Kulhánková.
Ze zaprezentovaných 176 jezdců bylo přítomno na sále při volbě 105 jezdců, kteří hlasovali veřejnou
volbou pro: Tomáše Jenčovského

0 hlasů

Jiřího Koláře

86 hlasů

Petru Kulhánkovou

19 hlasů

° Následně si členové vedení SMS Hořice odhlasovali toto složení pro rok 2015.
Jiří Kolář

vedoucí SMS

Libor Kamenický

zástupce vedoucího SMS

Martin Sodomek

hospodář

° Zástupci jezdců pro rok 2015 zůstávají v původním složení Košťál, Thér, Vyhnálek.
Středisko Motocyklového Sportu při Automoto Klubu v AČR Hořice v Podkrkonoší / CZ

° Základní kontaktní data SMS Hořice
Adresa SMS Hořice

Maixnerova 1613, 508 01 Hořice

Vedoucí SMS Hořice

p. Jiří Kolář

Telefon vedoucí SMS

731 411 815

E-mail SMS

kolar@amkhorice.cz

° Pan Sodomek seznámil jezdce s připravovanou novou koncepcí statutu SMS pro následující léta v
návaznosti na dotace MŠMT.
° Pan Ocelík informoval jezdce o listopadové schůzce vedení a zástupců jezdců SMS, kde byly v
bodech sepsány požadavky na změny, či úpravy ve všeobecných či technických řádech SZM. Tyto
budou předány novému vedení k schválení a k následnému projednání na zasedání VV SZM.
Bod č.7
V diskuzi byly dotazy směřovány k bodům
° licence jezdce
-

formulář oznamuje žadatelům o licenci, že se stávají členy AČR

-

ve formuláři není možné zatrhnout licenci vintage.

° informace z Prezidia AČR a VV SZM FMS
-

nedostatečná lhůta pro nominaci členů VV SZM a s tím spojená kritika volby VV SZM

-

prodloužení mandátu členů VV SZM na funkční období 4 let

-

kritika účasti na konferenci AČR

° informace k podnikům 300 ZGH a ČTT
-

přerušení závodu kategorie Supermono + Twin při 300 ZGH při vyhlášeném „mokrém“ závodě

-

nedodržení časového limitu pro přezutí pneumatik

° informace k činnosti SMS – dopis pro činovníky a jezdce
-

nedostatečné fungování SMS Hořice

-

nespokojenost se zrušením třídy 250 SP

-

nesprávné zveřejnění konečných výsledků

-

zveřejňování informací na webu Autoklubu ČR v cizím jazyce (AJ)

-

tříštění seriálů a tříd

-

střed zájmů při práci činovníků

-

nedocenění seriálu PPO FMS vzhledem k popularitě u diváků a účasti jezdců
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Bod č.8
° SMS Hořice tradičně na závěr roku vyhlašuje tři nejúspěšnější jezdce ve všech kategoriích JPHZM.
Za letošní rok převzali trofej jezdci viz. příloha – konečné výsledky kategorií JPHZM. Ceny nejsou
předávány jezdcům neregistrovaným v SMS Hořice.
Bod č.9
° SMS Hořice předává nejúspěšnějším jezdcům ve všech seriálech a třídách, kde má své zástupce
trofeje za reprezentaci SMS Hořice. Za úspěšnou reprezentaci v SZM si pro rok 2014 cenu převzali:

Filip Salač

Moriwaki cup

Petr Podlipný

AA 125 GP

Radek Lamich

PPO 125 SP

Michal Savinko

PPO 125 GP

Vladimír Šnajdr

PPO Twin

Libor Kamenický

ECUP, MČR,PPO

Marek Červený

PPO 600cc, IRRC - SPP

Petr Košťál

IRRC - SPP

Aleš Nechvátal

IRRC - SBK

Pavel Tomeček

IRRC - SBK

Kamil Holan

IRRC - SBK

° O reprezentační podpoře vybraných jezdců pro rok 2015 bude vedení SMS Hořice jednat.
Bod č.10
° Vedení SMS Hořice informovalo jezdce o termínu školení jezdců, které se bude konat v KD Koruna
v Hořicích dne 28.března 2015.
° Odstupující vedoucí SMS Hořice poděkoval jezdcům za reprezentaci, účast na vyhlášení a popřál
všem pohodový závěr letošního roku.
V Hořicích dne 22.prosince 2014

Zápis schválil: Ocelík Dušan
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