Zápis č. 04/2017
zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 31.7.2017
Prítomní:
Prizvaný:

Bánoci, Kušnier, Pavlík, Szczeczinová
Horáček

Program:
1. Kontrola uznesení
2. Zhodnotenie uskutočnených súťaží
3. Stav pripravovaných súťaží
4. Technické predpisy pre sezónu 2018
5. Rôzne
1. Kontrola uznesení
nesplnené: 4/15 + 4/16 (čítačka ČK), 18/16 (TV SAMŠ),
Ostatné uznesenia sú splnené.
Uznesenie č. 17/2017:
RK SAMŠ ukladá zistiť typ vhodnej čítačky, spôsob napojenia na tablet, softvér .....
Z: Szczeczinová
T: 30.8.2017
2. Zhodnotenie uskutočnených súťaží
2.1 Rallye Tatry – organizátori venujú značné úsilie príprave súťaže a jej propagácii. Napriek tomu niektoré
nedostatky pretrvávajú. Problematický bol aj zoznam prihlásených, najmä zaradenie vozidiel.
Uznesenie č. 18/2017:
RK SAMŠ ukladá prejednať s organizátormi Rallye Tatry nedostatky zistené v priebehu súťaže, upozorniť ich na
nevyhnutnosť účasti na školení organizátorov rally a dôslednejšej práce s prihláškami, resp. spoluprácou s HTK.
Z: Szczeczinová
T: 30.11.2017
2.2 Agrotec Petronas Syntium Rally Hustopeče – RK nedostala správu HŠK ani HTK. Český organizátor rieši
niektoré veci iným spôsobom, má ináč nastavené priority ako sme zvyknutí. Súťaž bola dobrá, pripravovaná a
realizovaná s veľkým zázemím, dostatkom ľudí. Shakedown bez priestorov pre divákov.
2.3 Rally Lubeník – RK nedostala správu HTK.
Súťaž pripravovaná s nedostatkom finančných prostriedkov. Trate RS boli OK, trochu rýchlejšie, zabezpečenie bez
GPS systému, tento fakt nebol dostatočne zohľadnený pri plánovaní zabezpečenia trate v BP. Realizácia
zabezpečenia trate bola v súlade s BP.
2.4 RRP: Westlake Cup Bankov a RRP Janík
Pokračuje veľmi nízka účasť jazdcov. RRP Bankov - OK, RRP Janík nižší počet TK, bez podmienok na prácu ŠK.
Uznesenie č. 19/2017:
RK SAMŠ ukladá zaoberať sa systémom RRP a systémom evidovaných súťaží pre sezónu 2018.
Z: Szczeczinová
T: 30.11
3. Stav pripravovaných súťaží
3.1 DeutschMann® Rallye Trebišov, Rally Košice
Obe súťaže pripravuje Auto Klub Košice. Rally v Trebišove sa pripravuje klasickým spôsobom, jej súčasťou bude
veľký koncert IMT Smile, čo zvyšuje nároky na organizáciu.
Rally Košice – organizátori dostali zamietavé stanoviská k povoleniu niektorých tratí, je náročné postaviť CH, stále sa
hľadá priestor pre SP.
3.2 RRP Novohrad a Qalt Cup
Obe súťaže organizátori pripravujú. Termín Novohradu organizátor zmenil kvôli kolízii s MRC, ktorý bol ale zrušený!
4. Technické predpisy pre sezónu 2018
- Národné skupiny vozidiel, koncepcia ich zaradenia v systéme MSR
- Skupina F
- Problematika historických vozidiel
RK rozdiskutovala uvedené témy, zatiaľ bez záveru.
5. Rôzne
5.1 spolupráca organizátorov s Merit - na základe detailného vyhodnotenia výstupov z Rally Prešov neboli
dodržané podmienky zmluvy.
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5.2 akreditácie
Uznesenie č. 20/2017:
RK SAMŠ ukladá informovať VV SAMŠ s realizovaní zmluvy so spoločnosťou Merit a požiadať VV SAMŠ, aby sa
zaoberal akreditačnými pravidlami a otázkou bezpečnosti médií.
Z: Szczeczinová
T: 30.10

zapísala: G. Szczeczinová
overil:
R. Bánoci
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