STŘEDISKO MOTOCYKLOVÉHO SPORTU
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/ odkaz SMS

SCHŮZE SMS HOŘICE
Zápis č. 2 / 2013 ze dne 14.prosince 2013

Přítomní:
Dušan OCELÍK
Libor KAMENICKÝ
Petr KOŠŤÁL
Miloš THÉR
Vítězslav VYHNÁLEK

vedoucí SMS
zástupce vedoucího SMS
zástupce jezdců od 125 cc
zástupce jezdců Klasik
zástupce jezdců JPHZM

Hosté:
viceprezident pro motocyklový sport
VV SZM AČR
člen TK

Martin SODOMEK
Tomáš JENČOVSKÝ, Karel KŘOVINA,
Petra KULHÁNKOVÁ,
Jan LOUČKA, Josef VANČURA

Bod č.1 - zahájení
- vedoucí SMS Hořice přivítal zástupce prezidia AČR, členy VV SZM, TK a přítomné seznámil
s programem hodnotící schůze.
- jezdci a činovníci vzpomenuli na členy SMS Hořice p. Martina Turnu, Ondřeje Nechanického.
- pan Franz Dworak předal zástupcům SMS finanční částku, kterou vídeňský motoklub vybral na
podporu rodiny jezdce Martina Turny.
Bod č.2 – informace Autoklubu ČR
- viceprezident pro motocyklový sport M.Sodomek seznámil jezdce s hodnocením sezóny 2013
z pohledu prezidia AČR.
- informoval o průběhu vyhlášení výsledků SZM 2013 v Březolupech a vyhlášení „Mistrů SZM 2013“
v Praze. Přítomné seznámil s plány Autoklubu ČR pro rok 2014.
- informoval o přípravách podniků 300 ZGH a TT pro rok 2014.
Bod č.3 – informace o licencích
- Libor Kamenický informoval jezdce o podmínkách vyřízení žádostí o licenci jezdce pro rok 2014.
a doporučil jezdcům žádosti odevzdat do konce měsíce ledna.
- SMS Hořice nezajišťuje vystavení licencí jezdcům SZM kategorií Mini moto, Mini GP a Skútr.
- ceny licencí jsou totožné s rokem 2013, poplatek za školení 300 Kč.
- začínající jezdci (s povinností absolvovat jezdeckou školu) jsou od poplatku za školení osvobozeni.
- samostatným bodem jednání byly stížnosti na špatnou informovanost v oblasti pojištění jezdců a
porušování řádů sekretariátem FMS, který odmítal jiné pojišťovací smlouvy, než od společnosti
Renomia a.s.
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- SMS Hořice jednalo přímo ze zástupci pojišťovny Renomia a.s. a jezdcům byly prezentovány aktuální
podmínky pojištění.
- SMS Hořice doporučuje jezdcům neuzavírat pojištění pouze se základní sazbou ale využít dalších
možných variant připojištění. Každý jezdec je povinen si sjednat své osobní úrazové pojištění.
- v případě uzavření smlouvy u jiné pojišťovny než Renomia a.s., bude SMS Hořice požadovat kopii
smlouvy. Žadatel výrazně označí text, kde bude specifikováno, že pojištění platí pro motocyklový sport
a splňuje požadavky na výši finančního krytí dle platných řádů SZM.
- vedení SMS Hořice požádá VV SZM o kontrolu dodržování řádů ze strany sekretariátu FMS AČR.
Bod č.4 – činnost SMS
a) SMS Hořice
- SMS Hořice v roce 2013 registrovalo 289 jezdců.
- téměř dvě třetiny jezdců se účastní podniků v kategoriích Klasik a JPHZM.
- každoročně jezdci těchto kategorií úspěšně startují i v podnicích Vingáge Regularity FIM Europe, kde
se umisťují na předních pozicích (viz.vyhlášení).
- jezdci „rychlých“ motocyklů startují převážně v PPO. V seriálech AA a MČR se sporadicky účastní cca
2 jezdci, ( především v rámci podniku pořádaného na Automotodromu v Mostě a Slovakiaringu).
- vedení SMS doporučuje jezdcům lépe využívat možnosti komunikace se zástupci jezdců při řešení
stížností či dotazů prostřednictvím SMS na průběh podniků v sezóně SZM 2014.
b) Zastupování jezdců
- vedení SMS Hořice zajišťuje jezdcům mimo vystavení licencí kompletní poradenský servis.
- přímo nebo prostřednictvím zástupců jezdců hodnotí a řeší nedostatky při podnicích prostřednictvím
VV SZM.
- SMS Hořice v roce 2013 upozornilo na porušování řádů SZM přímo prostřednictvím sekretariátu FMS.
- jak ukázal rok 2013 stále dochází k pochybením ze strany pořadatelů, činovníků i jezdců a to
v základním dodržování řádů.

c) Reprezentace SMS
- vzhledem k špatné ekonomické situaci a převážně účasti jezdců SMS Hořice v PPO bylo vedením
SMS rozhodnuto zaměřit se na podporu jezdců v tomto seriálu.
- důvodem je i možnost větší propagace vzhledem k divácké návštěvnosti podniků, obsazenosti tříd ze
strany jezdců, nižším nákladům na závod vzhledem k jejich dostupnosti.
- reprezentačními jezdci SMS Hořice pro sezónu 2014 jsou:
Petr Kolář

třída 125 SPP

PPO, MČR

Patrik Kolář

třída 125 GP

PPO, MČR, AA

Aleš Nechvátal

třída 1000 ccm

PPO, IRRC

Libor Kamenický

Supermono

PPO, MĆR, EP Supermono
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d) Příprava začínajících jezdců
- SMS Hořice v rámci bezpečnosti na přírodních okruzích nabízí začínajícím jezdcům komplexní servis
přípravy a účasti na podnicích.
- zájemci budou moci využívat pomoci trenéra přípravy a instruktora jízdy na všech podnicích PPO.
- příprava začínajících jezdců bude zahájena v únoru seminářem zaměřeným na jezdeckou školu.
e) Práce s mládeží
- SMS Hořice je odborným garantem projektu Minimoto Mechanik, který má za cíl přilákat do
motocyklového sportu mládež nejenom prostřednictvím závodních motocyklů Minimoto, ale i
prostřednictvím stavby a servisování těchto strojů.
- od září letošního roku zahájil činnost kroužek mechaniků ve spolupráci s DDM Praha.
- v lednu proběhne nábor na jezdce a celý tento tříčlenný juniorský tým by se měl účastnit seriálu
Hobby Mini moto Cup 2014. V závěru sezóny není vyloučen start v některém podniku PČR Mini moto.
f) Aktuality – info
- jezdcům bylo doporučeno sledovat aktuality na webu Autoklubu ČR. Tyto budou od ledna aktuálně k
dispozici i na webu SMS Hořice. Vedení SMS seznámilo přítomné s aktuálními informacemi.
1) Svaz SZM v AČR – volba členů VV SZM
2) Zasedání VV FMS AČR
3) Zasedání Prezidia AČR
4) VII. Výroční konference AČR
5) Dotace MŠMT
6) Výhled FMS AČR 2014
7) Materiály pojišťovny Renomia a.s.
8) Zápis VV SZM č.11
9) Stanovy Autoklubu ČR
Bod č.5 – Hodnocení VV SZM
- zástupce VV SZM K.Křovina seznámil přítomné s plány činnosti nového VV pro rok 2014.
- zhodnotil činnost VV za rok 2013 a informoval o přípravách kalendáře závodů sezóny 2014.
- přítomní prezentovali připomínky k práci VV a řádům na rok 2014.
1. V zápise VV č.11 v bodě 1 výbor nabádá odpovědné zástupce VV ke komunikaci s pořadateli a
promotéry. SMS zde postrádá snahu o komunikaci se zástupci SMS (Hořice, Březolupy, Most),
které prezentují zájmy jezdců.
2. SMS žádá o zveřejnění zápisu ze schůzky pořadatelů a činovníků v Hořicích. Jezdci by měli mít
možnost být seznámeni s projednávanými tématy a možnosti se k nim vyjádřit.
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3. VV by měl Informovat jezdce a SMS prostřednictvím webu AČR o připravovaných změnách
v řádech, tak aby je mohli jezdci připomínkovat před odsouhlasením.
4. Pořadatel by měl uspořádat rozpravu s jezdci po ukončení prvních tréninků, aby měli jezdci
možnost připomínkovat bezpečnost tratě.
5. Jezdci všech kategorií nesmí projet retardér na vyšší než druhý rychlostní stupeň.
6. Pořadatel by měl uspořádat druhý závod bez vyhlašování pro jezdce, kteří se nekvalifikují do
závodu ve třídě do které se přihlásil takový počet jezdců, že by bylo možné naplnit další startovní
rošt. Jezdci uhradí startovné a nakonec se ani nesvezou.
7. Doplnění významu vlajek (podpora bezpečnosti při JPHZM) – pokud jezdec pojede agresivně
činovníci by měli mít možnost potrestání jezdce povinností snížení rychlosti a zákazem
předjíždění ( jezdce o kolo zpět možné předjet) nebo vyloučením ze závodu.
8. Zrušit při JPHZM „zvláštní kategorii O“. Pořadatel tuto kategorii nemusí vypsat. V praxi je
vypsaná a následně zrušené po přejímkách s tím, že je nedostatek jezdců. Jezdec uhradí
poplatek za testování motocyklu pro tuto kategorii a ani se nesveze.
9. Zrušit testování motocyklů klasik, pokud bude motocykl do další sezóny nasazován ve stejné
specifikaci pro kterou byl vystaven technický průkaz, nebo snížení poplatku za testování.
Na některé body návrhů bylo reagováno na místě, ostatní budou zaslány na zasedání VV SZM ke
konzultaci a možnému zapracování do řádů SZM 2014.
Bod č.6 – Vyhlášení výsledků sezóny 2014
- vedení SMS Hořice jako každý rok vyhlásilo pořadí jezdců SMS v kategoriích JPHZM a jezdcům na
prvních třech místech byly předány zástupci VV SZM poháry.
- viceprezident pro motocyklový sport M.Sodomek předal jezdcům SMS plakety za umístění v celkovém
pořadí Vingáge Regularity FIM Europe.
- vedoucí SMS Hořice předal poháry a poděkoval nejúspěšnějším jezdcům za reprezentaci SMS v
sezóně 2013.
Bod č.7
- kontaktní adresa vedení SMS Hořice pro sezónu 2014

SMS při AMK Hořice v AČR
Maixnerova 1613
508 01 Hořice
mobil 606 086 106
e-mail smshorice@centrum.cz

Zápis schválil:

Dušan Ocelík
vedoucí SMS Hořice
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