Zápis č. 06/2018
zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 6.11.2018

Prítomní:
Neprítomní:

Bánoci, Kušnier, Szczeczinová, Horáček
Pavlík, Sucháč – ospr.

Program:
1. Kontrola uznesení
2. Hodnotenie uskutočnených súťaží MSR/SRP
3. Sezóna 2019
4. Rôzne
1. Kontrola uznesení:
nesplnené: 20/17 akr. pravidlá, bezpečnosť médií; 11/18 školenia médií (nie je výhradne v kompetencii RK SAMŠ)
19/18 (čiast.)
nezročné: 12/18 (program 1-dňovej rally),
plní sa 20/18: stretnutie s jazdcami sa uskutoční 19.11 o 17:30 v Gumy bare v Košiciach
K uzneseniu 19/18: Vozidlá pre rally pravidelnosti: technické požiadavky ako autá pre PAV pravidelnosti, ochranný
rám nie je povinný, potrebná prilba.
2. Hodnotenie uskutočnených súťaží MSR/SRP
44. Rally Košice:
- tak ako vlani nízka účasť súťažných posádok
- bola zaradená 1 nová RS (veľmi krátka ale technická), pekná 1. etapa, 2. etapa ako 2017,
- na žiadosť RK (po vlaňajšej súťaži) bol zaradený slávnostný štart na začiatku 1. etapy na Hlavnej ulici, nízka účasť
divákov (zlé počasie?) + fanúšikovia šli na trate RS
Autoshow
trať pozostávala iba z 1 RS, odštartovali aj neprevzaté vozidlá, trať nebola zabezpečená dostatočným počtom
traťových komisárov, pri niektorých stojkách neboli a teda neboli opravované, posádkam Rally Legend (bez licencie)
sa meral čas.
Uznesenie č. 21/2018:
RK SAMŠ prehodnotiť na VV SAMŠ zaradenie Autoshow, RK SAMŠ odporúča zaradiť iba ako evidované podujatie.
Z: Szczeczinová
T: 31.1.2019
3. Sezóna 2019
3.1 kalendár – RK má nateraz nasledovné informácie:
- MSR/SRP: došlé prihlášky do kalendára:
29. - 31.3
Valaška
24. – 26.5
Rallye Tatry /aj CEZ
14. – 15.6.
Agrotec Rally Hustopeče
30. – 31.8
DM Rallye Trebišov
18. – 20.10
45. Rally Košice /aj CEZ
zatiaľ chýba prihláška Rally Prešov a pracuje sa aj na príprave novej domácej súťaže, záujem o zaradenie
prejavil aj organizátor z českého Vyškova.
- RRP: ešte nie je kalendár
- CCR: SAMŠ prihlasuje do kalendára CEZ tieto 2 podujatia:
Riverside Baja 2019 - Magyargencs - Garzone S.R.O. - 2019.05.10-12. (koef. 2)
Raid of the Champions 2019 - Nyirád - Garzone S.R.O. - 2019.11.8-10. (koef. 2)
3.2 technické predpisy 2019
Prítomní sa opätovne venovali problematike zaradenie vozidiel podľa národných technických predpisov – „Proto“
a F+2000 (zvažovalo sa aj predhlásenie od r. 2020).
3.3 zmeny/úpravy predpisov pre 2019
RK prejednala:
3.3.1 návrhy súvisiace so systémom GPS
a) dopracovať mechanizmus kontroly pred štartom, aby všetky jednotky boli bezpodmienečne funkčné
b) z dôvodu problémov s kontaktmi, je vhodnejšie, aby vo vozidlách boli trvalo zabudované káble, návrh spoplatniť
káble – bude možné ich zakúpiť trvale alebo bude poplatok za prenájom na 1 rally (zakúpenie výhodnejšie ako
jednorázový prenájom)
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3.3.2 návrhy na rôzne systémy hodnotenia jednotlivých súťaží MSR, RK príjme rozhodnutie po spočítaní modelových
príkladov, ktoré spracuje R. Bánoci.
3.3.3 problematika SRP – nízky počet posádok, otázka dĺžky trate RS (30 – 40), ...
3.3.4 RK odporúča v podmienkach pre evidované súťaže: - zadefinovať slalom a rally
- pre rally povinnosť rámu

zapísala: G. Szczeczinová,
overil: R. Bánoci
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