Zápis z 1. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu ČR
konané dne 30.1.2013 v Modřicích – FINO Club
Přítomni: Jan Sonntag, Jiří Vyšín st., Libor Novotný, Zdeněk Beneš, Luděk Szostek, Zdeněk Kapička,
Vladimír Šeliga,
Omluveni: Petr Pavlát, Dušan Bayer, Jaroslav Ochoc

Program:
1. Stanovení výše licence na rok 2013
2. Kalendáře závodů
3. Pravidla B,C sekcí
4. Registrace nových klubů
5. Příspěvek klubu RC Divoké Jelení
6. Pojištění členů RCAČR

Ad. 1) Pro rok 2013 byly jednohlasně schváleny ceny licencí: 300 Kč multilicence pro EFRA kategorie,
100 Kč pro neEFRA kategorii Rally Electric 1:10. Licence pro členy RCAČR, kteří k začátku sezony
nedovršili 12ti let, je zdarma.
Dle potvrzených informací mohou členové RCAČR startovat v rámci závodů Mistrovství Slovenska bez
jejich svazové registrace. VV dlouze diskutoval reciproční opatření ze strany RCAČR a pro rok 2013
bylo na zkoušku navrženo, aby licence pro členy RCAČR (tzn. člen některého registrovaného klubu a
uhrazeno členství 300 Kč v RCAČR), kteří jsou zároveň občany Slovenska, byly zdarma. Hlasování: 5
pro, zdržel se 1, návrh byl přijat.
Ad. 2) Kalendáře jsou z větší části dopracovány, řeší se ještě zúpravy v sekci 1:8 Off Road. Předsedové
sekcí zašlou do 6.2.2013 sekretáři RCAČR konečné termíny a místa závodů na sezonu 2013, ten je
zveřejní v kalendáři na webu RCAČR.
Ad. 3) Prezident RCAČR potvrdil převzetí pravidel sekcí kromě LS On Road, tato sekce odevzdá
pravidla do poloviny února. VV se zabýval detailněji návrhem pravidel sekce 1:8 Off Road v části
provedení samotných závodů. Předseda této sekce se na doporučení prezidenta RCAČR ještě
v nejbližších dnech spojí s případnými pořadateli závodů a projedná s nimi konečnou formu pro 2013.
Ad. 4) O registraci v RCAČR požádaly nové kluby PRACTIC model klub z Pištína a Team Rebels z
Náchoda. Kluby byly přijaty do struktury RCAČR, přijetí bylo jednohlasně odsouhlaseno.
Ad. 5) VV projednal opětovnou žádost klubu RC Divoké Jelení jako pořadatele EFRA IR 2011 o
příspěvek na pořádání tohoto závodu. Výsledek hlasování: 2 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Příspěvek
nebude poskytnut.
Ad. 6) VV se znovu vrátil k otázce pojištění členů RCAČR a konzultoval možnost odpovědnostní nebo
úrazového pojištění. Výsledkem bude nové zadání požadavku pojišťovnám a pokračování ve výběru.
Termín a místo příštího jednání VV RCAČR bude upřesněn v průběhu měsíce února.

Zapsal: Vladimír Šeliga, sekretář RCAČR

