Zápis č. 03/2017
zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Betliar, 10.5.2017
Prítomní:

Bánoci, Kušnier, Pavlík, Sucháč, Szczeczinová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola uznesení
Zhodnotenie uskutočnených súťaží
Stav pripravovaných súťaží
RRP Novohrad
Rozhodcovia
Rôzne

1. Kontrola uznesení
splnené: 9/16, 14/16
nesplnené: 13/16 – banerári neprišli na školenie, uznesenie sa ruší, zástupcovia Mediaracing boli informovaní
4/15 + 4/16 (čítačka ČK), 18/16 (TV SAMŠ),
17/16 (médiá) čiastočne splnené, zmluva/logá bude potrebné doriešiť po vyhodnotení Rally Prešov
Ostatné uznesenia sú splnené.
Uznesenie č. 12/2017:
RK SAMŠ ukladá na najbližšom zasadnutí RK SAMŠ (VV SAMŠ) vyhodnotiť spoluprácu so spoločnosťou Merit
(Mediaracing).
Z: Szczeczinová
T: 30.9.2017

2. Zhodnotenie uskutočnených súťaží
2.1 RRP
Uskutočnili sa už 3 podujatia RRP - R5+ Cassovia Rally, Rally Prešov, RRP Bankov – na všetkých veľmi nízka účasť
jazdcov.
Uznesenie č. 13/2017:
RK SAMŠ ukladá viac informovať v médiách o seriáli RRP – možnostiach/podmienkach účasti a technických
predpisoch, požiadať o spoluprácu Rally-sports.
Z: Szczeczinová
T: stály
2.2 L Racing 10. Rally Rožňava a 23. Rally Prešov
Prítomní prejednali poznatky z oboch súťaží, podľa vyjadrení BD mali súťaže dobre zabezpečené trate, prebehli bez
vážnejších mimoriadnych udalostí, podrobnosti sú v prílohe.
Rally Rožňava – nie je uzavretá klasifikácia, NOS rieši odvolanie súťažiaceho XIQIO Racing.
Uznesenie č. 14/2017:
RK SAMŠ ukladá prejednať s dispečermi ich odchod zo súťaže po skončení pridelenej RS. Musia zotrvať do
ukončenia súťaže.
Z: Szczeczinová
T: 10.7

3. Stav pripravovaných súťaží - Rally Tatry, Agrotec Rally Hustopeče, Rally Lubeník
Všetci organizátori zaslali ZU, ZU už boli schválené a prihlasovania boli spustené pre Tatry a Hustopeče,
ZU Lubeník je v procese schvaľovania.

4. RRP Novohrad
Asi pred 2 týždňami vznikla kolízia termínov – na termín RRP Novohrad preložil svoje podujatie organizátor- MRC
Tatry, nepodarilo sa zmeniť jednaním s organizátorom a ani jednaním s vedúcim MRC.
Uznesenie č. 15/2017:
RK SAMŠ ukladá požiadať VV SAMŠ, aby do zoznamu evidovaných súťaži neboli zapísané podujatia, ktorých termín
sa kryje s podujatím SAMŠ v danej disciplíne.
Z: Szczeczinová
T: najbližšie zasadnutie VV SAMŠ
Uznesenie č. 16/2017:
RK SAMŠ ukladá po zhodnotení RRP Novohrad 2017 zvážiť zaradenie juniorského seriálu organizovaného vo
Veľkých Zlievcach pre sezónu 2018.
Z: Szczeczinová
T: 31.12.2017
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5. Rozhodcovia
5.1 Technické kontroly na rally
RK prejednala poznatky z činnosti TK na uskutočnených súťažiach
Uznesenie č. 16/2017:
RK SAMŠ ukladá na najbližšom zasadnutí RK SAMŠ:
- vyhodnotiť činnosť TK na podujatiach
- zapodievať sa účasťou zahraničných vozidiel otestovaných podľa jednotlivých národných predpisoch na našich
súťažiach
- prejednať problematiku vozidiel skupiny P a predpisy pre skupinu F
Z: Szczeczinová
T: 30.9.2017
5.2 Cestovné príkazy a vyplácanie RRP. Pravidelne sa opakujú chyby pri vyplňovaní cestovných príkazov
rozhodcami. Časť časomeračov na Rally Prešov si vyžiadali vyplatenie náhrad zvlášť za jednotlivé klasifikácie, čo
neumožňuje ani zákon o dobrovoľníctve na základe ktorého na súťaži pracovali.

zapísala: G. Szczeczinová
overil:
R. Bánoci
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