Zápis č. 04/2018
zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 30.7.2018

Prítomní:
Prizvaný:

Bánoci, Kušnier, Pavlík, Szczeczinová
Horáček

Program:
1. Kontrola uznesení
2. Hodnotenie uskutočnených súťaží MSR/SRP
3. Stav príprav na DM Rallye Trebišov a 44. Rallye Košice
4. RRP a evidované podujatia
5. Technické predpisy
6. Problematika MSR HA
7. Rôzne
1. Kontrola uznesení:
splnené: 21/17
nesplnené: 20/17 akreditačné pravidlá, bezpečnosť médií; 7/18 správy BD
27/17 ZU Autoshow - nezročné
Uznesenie č. 10/2018:
RK SAMŠ ruší uznesenia č. 4/15 a 4/16.
Uznesenie č. 11/2018:
RK SAMŠ ukladá dohodnúť v spolupráci s BV SAMŠ školenia zástupcov médií na rally a PAV.
Z: Bánoci
T: ihneď
2. Hodnotenie uskutočnených súťaží MSR/SRP
2.1 Rally Prešov
Dobre zvolený športový program súťaže a jej časový harmonogram bez zverejnenia RS, pozitívom bolo aj opätovné
umiestnenie štartu/cieľa do centra mesta, škoda, že pred prvou súťažou sezóny nebol organizovaný shakedown.
Potrebné je posunúť celý harmonogram prípravy súťaže dopredu, zvýšiť počet ľudí na sekretariáte a lepšie zaistiť
distribúciu MTZ. Detaily sú uvedené v prílohe.
2.2 Rallye Tatry
Dobrá propagácia súťaže, vydané rôzne propagačné materiály, viaceré doprovodné akcie včítane Green rally (rally
pravidelnosti pre vozidlá s elektrickým pohonom) + autogramiáda, kresby detí, výstava foto.
Treba venovať pozornosť menej skúseným posádkam nulových vozidiel (neumiestnili trojuholník na RS).
Nezvládnuté odovzdávanie cien. Detaily sú uvedené v prílohe.
2.3 Agrotec Rally Hustopeče
2-etapová súťaž, účasť MSR bola dobrá, dobre pripravená ale v dôsledku viacerých havárií a aj spôsobu jej riadenia
viaceré posádky absolvovali počas 1. etapy iba 2 RS.
V predvečer súťaže doprovodný program pre posádky.
2.4 Rally Lubeník
1-dňová súťaž naplánovaná na 2 dni, nie dobre zvolená trať a ČH nezodpovedala súťaži MSR, RS Veľké peklo
s nekvalitným povrchom išla 3x za sebou. Zabezpečenie RS v podstate OK ale bez monitorovacieho systému,
nedostatočne vyškolené rádiobody nenahlasovali neprešlé vozidlá.
Uznesenie č. 12/2018:
RK SAMŠ ukladá zapracovať do predpisov 2019, že v prípade 1-dňovej súťaže sa môže v predvečer súťaže
organizovať iba prológ.
Z: Szczeczinová
T: 31.12.2018
3. Stav príprav na DM Rallye Trebišov a 44. Rally Košice
3.1 DeutschMann Rallye Trebišov: ZU sú zverejnené, spustené prihlasovanie, riešia sa povolenia, pripravuje sa
tvorená 4 traťami RS
3.2 44 Rally Košice: súťaž sa pripravuje, riešia sa povolenia.
4. RRP a evidované podujatia
Aj v tejto sezóne veľmi nízky počet registrovaných účastníkov, pravdepodobne stále je nedostatočná osveta.
Pre sezónu 2019 treba zvážiť:
a) organizovanie MSR/SRP/RRP na spoločnom podujatí za podmienky, že sa to neovplyvní negatívne MSR
b) RRP obmedziť do 2000 cm3 a SRP otvoriť nad 2000 tak, aby sa neodradili od účasti súčasní účastníci do 2000.
Zvážiť vypísanie SRPplus.
c) Z dôvodu zrušenia podujatí RRP zvážiť zorganizovanie RRP na Rally Košice 2018.
Nové podmienky pre evidované podujatia veľmi zvýšili náročnosť ich zaraďovania ale je to na prospech veci.
Úroveň jednotlivých podujatí je rôzna. Problémom je účasť licencovaných jazdcov na nezaevidovaných súťažiach.
RK SAMŠ zváži na konci sezóny návrh na stretnutie s jazdcami RRP k vyjasneniu niektorých sporných otázok.
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Uznesenie č. 13/2018:
RK SAMŠ:
a) neodporúča zaradenie Rally Vranov do zoznamu evidovaných podujatí
b) schvaľuje presun JRP zo zrušeného slalomu Svidník na Slalom Cestice 29.8.
5. Technické predpisy
RK SAMŠ prediskutovala dopad zmien predpisov pre skupinu F, zaoberala sa aj prípadným zaradením vozidiel Proto.
Uznesenie č. 14/2018:
RK SAMŠ ukladá požiadať TV SAMŠ aby v súlade s NTP neboli schvaľované presuny už otestovaných aut zo
skupiny A,N do F.
Z: Szczeczinová
T: ihneď
6. Problematika MSR HA
Dlhodobo veľmi nízka, prakticky skoro žiadna účasť v MSR HA a RL na rozdiel od susedných štátov.
Návrh na uvoľnenie predpisov pre skupinu NH sa nestretol s pochopením TV SAMŠ ale táto problematika spadá pod
Komisiu pre historický motoršport SAMŠ.
Existuje možnosť osloviť existujúce veterán kluby a skúsiť rally pravidelnosti ale neexistujú predpisy SAMŠ pre túto
disciplínu.
7. Rôzne
a) GPS:
Uznesenie č. 15/2018:
RK SAMŠ ukladá požiadať p. Martona, aby zariadenie na zosilnenie signálu bolo odskúšané v Trebišove na RS
s najslabším pokrytím.
Z: Szczeczinová
T: ihneď
b) Činnosť RK SAMŠ v 2019:
Uznesenie č. 16/2018:
RK SAMŠ ukladá prehodnotiť činnosť RK SAMŠ pre sezónu 2019 – zvážiť možnosť rozšírenia počtu členov
a najmä zadefinovanie oblasti činnosti a zodpovednosti jednotlivých členov.
Z: Szczeczinová
T: 31.12
c) Školenie 1. pomoci:
Uznesenie č. 17/2018:
RK SAMŠ ukladá pokračovať v školeniach 1. pomoci s lektorom P. Dobšinským – na DM Rallye Trebišov, resp.
na Rally Košice.
Z: Szczeczinová
T: 20.10
zapísala: G. Szczeczinová,
overil: R. Bánoci
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