Zápis č. 05/2018
zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Betliar, 2.10.2018

Prítomní:

Bánoci, Kušnier, Pavlík, Szczeczinová

Program:
1. Kontrola uznesení
2. Hodnotenie uskutočnených súťaží MSR/SRP
3. Stav príprav na 44. Rally Košice a Autoshow
4. Sezóna 2019
5. Rôzne
1. Kontrola uznesení:
nesplnené: 20/17 akr. pravidlá, bezpečnosť médií; 11/18 školenia médií (nie sú výhradne v kompetencii RK SAMŠ
17/18 školenie 1. pomoci v TV a KE (nízky počet jazdcov, neprítomnosť školiteľa)
splnené: 27/17 ZU Autoshow, 14/2018 (TV SAMŠ), 15/2018 (GPS),
nezročné: 12/18, 16/18
2. Hodnotenie uskutočnených súťaží MSR/SRP
DeutschMann Rallye Trebišov: na rozdiel prvého ročníka boli použité 4 rôzne trate RS, súťaž prebehla bez
problémov, nízka účasť posádok. GPS fungoval o niečo lepšie ako 2017.
Súťaž opäť ju charakterizoval bohatý doprovodný program (koncert + súťaže pre deti a dospelých), špeciálne ku
súťaži bol vydaný bezpečnostný leták, posádky dostali mnohé darčeky.
Uznesenie č. 18/2018:
RK SAMŠ ukladá prejednať s M-Info realizované zmeny v systéme jednotiek GPS. Zabezpečiť zosilňovacie
„krabičky“ aj na Rally Košice
Z: Szczeczinová
T: ihneď
3. Stav príprav na 44. Rally Košice a Autoshow
a) 44. Rally Košice: súťaž sa pripravuje, riešia sa povolenia
b) Autoshow – menil sa termín, súťaž je zapísaná ako voľné CEZ podujatie
4. Sezóna 2019
a) kalendár – RK má nateraz nasledovné informácie:
- AOS klub Poprad vraj nebude organizovať zimnú rally
- na základe zverejnených informácii by sa nemal uskutočniť Rally Lubeník
- záujem o MSR majú dvaja českí organizátori – Hustopeče a Valaška
- záujem o spoluprácu po prestávke prichádza aj z Maďarska
- organizovanie rally MSR zvažuje nový organizátor so stredného Slovenska
b) športové a technické predpisy 2019
Športové predpisy budú závislé najmä od zmien vo FIA predpisoch.
Prítomní v ďalšom prejednali aktuálne problémy týkajúce sa technických predpisov.
zaradenie do tried sa bude riešiť až po zadefinovaní spôsobilých vozidiel.
prítomní prejednali aj otázku zaradenia vozidiel „Proto“ – zatiaľ bez záveru.
Uznesenie č. 19/2018:
RK SAMŠ ukladá požiadať TV SAMŠ o:
- informácie o počtoch otestovaných/pretestovaných aut do „F“ (aj +2000)
- informácie o stratégii TV SAMŠ v oblasti historických automobilov
- zadefinovanie požiadaviek na vozidlá pre jazdy pravidelnosti
- zabezpečenie, aby sa nemenili požiadavky na to isté auto v priebehu sezóny
Z: Szczeczinová
T: ihneď
c) jazdci a súťažiaci: dlhodobo klesá počet súťažných posádok.
Uznesenie č. 20/2018:
RK SAMŠ ukladá zorganizovať stretnutie s jazdcami MSR, SRP, RRP.
Z: Szczeczinová
T: ihneď
zapísala: G. Szczeczinová,
overil: R. Bánoci
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