Zápis č. 01/2018
zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 16.1.2018

Prítomní:
Bánoci, Kušnier, Pavlík, Szczeczinová
Prizvaný:
Horáček
Ospravedlnený: Sucháč
Program:
1. Kontrola uznesení
2. Ročenka SAMŠ
3. Športové predpisy pre rally
4. Kalendár a športové predpisy pre RRP
5. Školenia a testovania
6. Stav príprav na RRP Dobšinská zima
7. Rôzne
1. Kontrola uznesení
Nesplnené uznesenia sú 4/15 + 4/16, ostatné uznesenia sú splnené, resp. sú ešte nezročné.
2. Ročenka SAMŠ 2018
Prítomní prejednali, upresnili a schválili znenie 4 údajov v už schválenej verzii textu z minulého zasadnutia.
Uznesenie č. 1/2018:
RK SAMŠ ukladá predložiť na VV SAMŠ návrh na zapracovanie účasti zákonného zástupcu na súťaži v prípade
jazdcov mladších ako 18 rokov.
Z: Szczeczinová
T: ihneď
3. Športové predpisy pre rally
RK prejednala niektoré zmeny FIA v texte predpisov 2018. Na základe informácii zo seminára FIA z Dublinu, budú
zapracované ďalšie zmeny, čiže bude potrebné overiť túto skutočnosť a vrátiť sa ku konečnému textu pre MSR/SRP.
4. Kalendár a športové predpisy pre RRP
Kalendár je stále predbežný: 2.- 3.2 Dobšinská zima
14.4
RRP Prešov
8.5
RRP Bankov
2.6
RRP Janík
23.6
Rally Novohrad
24.6
Rally Novohrad
RK prejednala drobné úpravy v texte športových predpisov pre RRP 2018
Uznesenie č. 2/2018:
RK SAMŠ schvaľuje športové predpisy pre RRP a ukladá dopracovať kalendár RRP do 24.1.
Z: Szczeczinová
T: ihneď
5. Školenia a testovania, organizácia školení
17. – 18.02 školenie rozhodcov (a riaditeľov) – Poprad
24. – 25.02 školenie rally:
sobota – školenie nových žiadateľov, nedeľa – zhromaždenie + školenie jazdcov
miesto: pravdepodobne Hrádok
18.03
safety školenie organizátorov, miesto pravdepodobne Jahodná
priebežne:
školenia skupín traťových komisárov
17. – 18.3 alebo 24. – 25.3
testovanie súťažných vozidiel po dohovore s TV a VV SAMŠ
Uznesenie č. 3/2018:
RK SAMŠ ukladá pripraviť a zabezpečiť jednotlivé školenia, na školení jazdcov sa zamerať hlavne na nedostatky
a problémy, ktoré sa vyskytujú v priebehu súťaží.
Z: Szczeczinová
T: ihneď
6. Stav príprav na RRP Dobšinská zima
P. Kušnier podal informácie o stave príprav na súťaž. Pre doladenie nezrovnalostí predpisov SAMŠ s MRC bude
potrebné vydať vykonávacie nariadenia.
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7. Rôzne
a) zloženie RK SAMŠ 2018:
RK prejednala návrhy na úpravu zloženia RK, v závislosti na oblasť činnosti, ktorú zastupujú. Javí sa potreba zaradiť
zástupcu za RRP a zástupcu TV SAMŠ.
b) Rally pravidelnosti
G. Szczeczinová informovala o jednaniach so S. Koišom ohľadom možnosti vypísania Rally pravidelnosti.
c) GPS systém
G. Szczeczinová informovala o jednaniach ohľadom opätovného použitia poľského systému GPS.

zapísala: G. Szczeczinová,
overil: R. Bánoci
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