
Zápis ze zasedání spolku
„Classic motocross CZ, z.s.“ 

se sídlem Křižatky 19, Králův Dvůr, IČO 02431025,
konaného dne 07.11.2015 v restauraci Bartoni,  538 61 Kočí, okres Chrudim

(§254 NOZ)

Zahájeno: v 14:30 hod. 

Přítomni: viz příloha - seznam přítomných osob 

Průběh jednání:

1) úvod 

2) vyhlášení výsledků poháru Classic Motocross

3) projednání aktuální ekonomické situace spolku

4) hlasování o výběru nového vedení spolku

5) diskuze 

6) závěr 

Úvod : 
přivítání a poděkování všem členům spolku a příznivcům motoristického sportu. 

Vyhlášení výsledků : 
Vyhlášení vítězu v jednolivých kategorií a předání cen.

Projednání ekonomické situace spolku : 

· shrnutí letošní sezóny, co do financování jednolivých závodů v ČR, tak jejich úspěšnosti.  Výsledek  hospodaření
spolku do 09.11.2015 a vyúčtování pořádání závodu ECMO v Horním Újezdě. 

· Klub je na dobré cestě v jednání s několika sponzory pro rok 2016.  

· závody v roce 2016, jejich financování a sestavení kalendáře včetně termínů jednotlivých závodů do konce roku
2015. 

Tajné hlasování o členech vedení spolku : 

· Hlasování se zúčastnilo 18 právoplatných členů spolku Classic Motocross CZ, z.s.. 

· Výsledek hlasování  : 
   1. Radek Novák  18 hlasů

2. Jiří Starec 13 hlasů
3. Karel Mitvalský 15 hlasů
4. Martin Macášek 10 hlasů
5. Ivana Roučková 10 hlasů
6. Jiří Krejčík   7 hlasů
7. Zdeněk Hazdra   4 hlasy
8. František Bezdíček   4 hlasy
atd. 

· hlasování se zůčastnila nadpoloviční většina členů spolku Classic Motocross, z.s., tudíž hlasování je považování
za právoplatné.

· volba vedení členů spolku Classic Motocross, z.s. byla volena na dva roky, počínaje rokem 2016.



Diskuze : 

· M.  Griger  :  "výsledky  závodů  Classic  nebyly   zveřejňovány  průběžně  a  včas  na  webu  www.
classicmotocross.cz." 

· malá  pozornost  byla  věnována  jezdcům  ECMO  při  slavnostním  vyhlášení.  Jako  klub  zastupující  Českou
republiku v Evropském šampionátu ECMO by se měl při vyhlášení zmínit o těchto jezdích a jejich úspěších, jak
v závodě jednotlivců, tak v závodě družstev.

· dodržování technických paramatrů u motorek. Z kategorie GP  75 se  upouští  od  pravidla  ohledně jazýčkových
ventilů, tedy klapek, vzhledem k tomu, že už v roce 1972 byly těmito osazeny i některé sériové motocykly...

V příští sezóně bude klub dbát na to, aby tyto resty se již neopakovaly.

· p. Hanáček : "nedostatečné financování a podpora jezdců ECMO. Klub by  neměl podporovat  české závody, ale
víc se soustředit na jezdce účastnící se Evropského šampionátu"

· p. Hanáček : "nepořádáním závodu ECMO v ČR v roce 2016 klub okradl jezdce o 100tis."

· p.  Hazdra  zdůraznil,  že  bez  solidní základny  a  pořádání závodů  v ČR  nemá smysl  jakkoli  se  prezentovat  a
ucházet  o  sponzory  jen  na  základě výsledků  z  ME,  že  pořádání šampionátu  v  ČR  je  základem  úspěchu  a
budoucnosti tohoto sportu.

Vedení klubu se po zralé úvaze usneslo, že nemá zájem  pořádat závod ECMO v
sezóně 2016  v České republice. 

Závěr : 

· na  závěr  bylo  jezdcům  popřáno  mnoho  zdaru  v následující  sezóně  2016  a  tím  byla  schůze  spoku  Classic
Motocross CZ, z.s., spojená se slavnostním vyhlášením, ukončena. 

Skončeno a podepsáno v 16hod. 

V Kočí u Chrudimi, dne 07.11.2015

podpis předsedajícího : Radek Novák

podpis zapisovatele :  Roučková Ivana, BBS.

www.

