Zápis č.5/2017 Předsednictva RCAČR

12.5.2017

Místo: porada proběhla internetovou komunikací
Přítomni: M.Jurenka, J.Rybák, J.Kopecký
Program:
1, dresy pro repre
2, udělení licence rozhodčího
3, výběrové řízení na pneu pro letní MČR Electric track
4, dotace
5, zhodnocení spolupráce s vítězem výběrového řízení pro halové MČR Electric track
6, reprezentace 2018

1, Nechaly se vyrobit dresy pro reprezentanty ve stejném vzoru pro všechny sekce. Termín
dodání je konec května. Potom proběhne předání dresů trenérům sekcí, kteří je rozdají
jezdcům
2, Předsednictvo uděluje licenci rozhodčího B LS pro Robert Marek, Libor Pikal a Milan
Dvořák. Licenci B off road 1:8 Jaroslav Berger,
3, Trenér Roman Krejčí je pověřen zajištěním výběrového řízení na kola pro letní MČR.
Předsednictvo s trenérem sekce provede hodnocení nabídek.
4, Podařilo se získat finanční prostředky od města Moravská Třebová 25 tis. a od
Pardubického kraje 10 tis. Veškeré finanční částky budou vyúčtovány v souladu s dotačním
programem.
5, Vítězem se stala firma Daniel Pelikán. Kola byla dodaná a zaplacená přes účet RCAČR.
Hodnotící kritéria: Cena 80%, kvalita 10%, nabídka další spolupráce s RCAČR 10%
Vše bylo firmou Daniel Pelikán splněno. U nabídky další spolupráce bylo dodáno:
1x L500004 regulace v hodnotě 5.490 Kč – Cena v tombole pro jezdce
1x 1SV25102-PB servo v hodnotě 2.190 Kč – Cena v tombole pro jezdce
32x L50614 jednotka pro STOCK kategorii pro motory X12 a X20 . Cena za kus 249 Kč
(celková cena 7.968Kč) – za firmu TRIVOX- ZDARMA rozdány STOCK pilotů
1x HW30112600 regulace v hodnotě 5.490 Kč – Cena v tombole pro jezdce
1x HW30112601 regulace v hodnotě 5.490 Kč – Cena pro JUNIORA - „FAIR PLAY“
Celková cena za dodané 26 628,- Kč
Dále byl vyroben pro RCAČR banner pro MČR 1-/12 - 1/10 ELECTRIC TRACK
Musíme konstatovat, že vítěz výběrového řízení vše splnil. Děkujeme za vzornou spolupráci a
budeme rádi, když budeme moci spolupracovat i u dalšího výběrového řízení.
6. Předsednictvo doplní pravidla A v bodu XVI.A. Reprezentace ČR a RCAČR
Platnost doplnění bude od roku 2018
16.1.A. Reprezentantem je každý člen RCAČR jenž je držitelem EFRA licence na dané
období, účastnící se mezinárodního závodu EFRA nebo IFMAR
16.2.A. Při reprezentaci jsou závodníci zejména povinni:

- dbát instrukcí a pokynů Předsednictva RCAČR, trenéra sekce, nebo určeného Team
managera
- jsou povinni zúčastnit se slavnostního zahajovacího ceremoniálů a to řádně ustrojeni v
reprezentačním oděvu RCAČR.
- všichni reprezentanti a jejich doprovod (mechanici) jsou povinní dbát dobrých mravů a
vystupovat vždy v zájmu dobrého jména RCAČR.
16.3.A. Trenér sekce, na základě písemného požadavku RC spolků, musí předat požadavek
předsednictvu RCAČR na počet licencí EFRA / míst pro závody MS a ME pro příslušnou
sekci do 20.10. stávajícího roku pro následující sezónu.
16.4.A. RC spolek který požádal o licenci EFRA nese finanční zodpovědnost za nevyužité nevyzvednuté licence a případné startovné.
16.5.A. RCAČR uhradí EFRA licenci prvním třem jezdcům v celkovém pořadí MČR.
RCAČR uhradí startovné na ME a MS Mistru ČR v každé sekci, jež se zúčastní závodu ME a
MS. Jezdec musí být členem RCAČR a nesmí být dlužníkem RCAČR

Zapsal: M.Jurenka

