Zápis č. 05/2017
zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 19.9.2017

Prítomní:
Prizvaný:

Bánoci, Kušnier, Pavlík, Sucháč, Szczeczinová
Horáček

Program:
1. Kontrola uznesení
2. Zhodnotenie uskutočnených súťaží
3. Stav pripravovaných súťaží
4. Predpisy pre sezónu 2018
5. RRP 2018 a systém evidovaných súťaží
6. Rôzne

1.

Kontrola uznesení
nesplnené: 4/15 +4/16+17/17 (čítačka ČK) – odkladá sa do zistenia ďalších praktických poznatkov
18/16 – ruší sa, 18/17 – bude realizované na stretnutí s organizátormi

2.

Zhodnotenie uskutočnených súťaží

2.1 DeutschMann Rallye Trebišov – R. Bánoci: vydarená súťaž, veľmi dobre spropagovaná, s veľkým doprovodným
programom ale s nízkym počtom súťažiacich,
- pretrváva problém s obhliadkou trate, niektorí jazdci stále ignorujú platné predpisy
- nie celkom vhodný priestor SP (UP) – jedno miesto vjazdu/výjazdu
- nie úplne správny text v jednom z rozhodnutí RŠK – potrebné apelovať na ŠK aby dôsledne čítali text pred
podpisom
2.2 RRP Novohrad (Veľké Zlievce) – R. Bánoci + M. Sucháč: informovali o priebehu a poznatkoch zo súťaže.
Uznesenie č. 21/2017:
RK SAMŠ ukladá dohodnúť praktické školenie organizátorov RRP Novohrad (prípadne aj ďalších) na vybranej súťaži.
Z: Szczeczinová
T: 31.03
2.3 RRP Myslava – R. Bánoci: súťaž prebehla v poriadku, v tradičnom štandarde, iba štart nebol postavený ideálne.

3.

Stav pripravovaných súťaží

3.1 43. Rally Košice – Szczeczinová: Rally sa pripravuje štandardne, momentálne problém s časťou jednej RS,
podarilo sa nájsť veľmi vhodný priestor pre HQ + SP + UP. Veľa bude závisieť od počtu súťažiacich.
3.2 RRP – Autoshow - organizátor nemá záujem o zorganizovanie klasifikácie RRP (vlani Slovakiaring nezorganizoval
prihlásenú súťaž v slalome).

4.

Predpisy pre sezónu 2018
Prítomní prejednali návrh technických predpisov pre národnú skupinu F a zaoberali sa aj zaradením týchto vozidiel
do systému MSR, zatiaľ bez jednoty v názoroch na zaradenie vozidiel s objemom nad 2000 ccm.
Následne prejednali návrhy na nové zaradenie jednotlivých skupín vozidiel do tried v MSR s dôrazom na národné
skupiny vozidiel a vozidlá WRC.
Uznesenie č. 22/2017:
RK SAMŠ:
a) ukladá požiadať TV SAMŠ o doplnenie predpisov pre skupinu F o prejednané pripomienky (obmedzenie
prevodoviek a ost.) a úpravy pre vozidlá s preplňovaním s objemom nad 2000 ccm
b) ukladá pripraviť návrh nového rozdelenia tried v systéme MSR (včítane skupiny F).
Z: Szczeczinová, ostatní členovia RK
T: 31.10.

5.

RRP 2018 a systém evidovaných súťaží
Na základe priebehu a výsledkov sezóny 2017 sa prítomní zaoberali otázkou zaradenie RRP do systému
majstrovstiev SAMŠ pre rok 2018. Konštatovali, že z hľadiska zaistenia celej škály podujatí pre jazdcov (držiteľov
licencie SAMŠ) – od tých najkratších/najjednoduchších po najnáročnejšie súťaže v podmienkach, že súťaž je
poistená a trať bezpečnostne zaistená sa javí potrebné organizovať aj RRP. Je však nevyhnutné vytvoriť pre
organizáciu podujatí RRP vhodnejšie a kvalitnejšie podmienky.
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Uznesenie č. 23/2017:
RK SAMŠ ukladá v spolupráci s VV SAMŠ zaoberať sa problematikou evidovaných súťaží a stanoviť nové kritériá pre
zaradenie podujatí do zoznamu evidovaných súťaží.
Z: Szczeczinová
T: 30.11.

6.

Rôzne

6.1 EYWP – G. Szczezcinová informovala o programe FIA pre mladé dievčatá, ktorého súčasťou je aj SAMŠ.
6.2 Darcovstvo krvi na súťaži – prítomní sa zaoberali návrhom na zorganizovanie akcie darcovstva krvi účastníkmi
rally. Konštatovali, že táto akcia nie je najvhodnejšia v priebehu súťaže ale RK SAMŠ ju podporí v akomkoľvek
inom termíne.
6.3 Vyhlásenie RRP 2017
Uznesenie č. 24/2017:
RK SAMŠ schvaľuje návrh na spoločné zorganizovanie vyhlasovania víťazov RRP s víťazmi MTE cup.
Z: Szczeczinová
T: 30.11.

zapísala: G. Szczeczinová
overil:
R. Bánoci
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