
Zápis ze schůze Sportovní komise SMS Jižní Čechy, 

Hotel Budweis, České Budějovice, 8.1.2020

Zúčastnění: Evžen Zadražil – předseda komise, Jaroslav Vrchota, Zdenek Blábolil – členové výboru, 
Milan Heřman st., Luboš Lhoták, Pavel Doubek, Michal Úlehla – členové komise

Host: Jan Hronek – generální partner seriálu JČ KP

Témata na schůze:

- Zhodnocení sezóny JČ KP 2019 
- finanční přehled SMS JČ 2019
- info k MMČR 2020 a JČ KP 2020

Body k projednání (vč. výsledku hlasování):

- žádost o schválení výjimky pro Pavla Jouzu (125ccm) ve třídě Hobby MX2 v JČ KP, který dovrší 
13 let v květnu 2020  (pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0)

- žádost, aby se ve třídě Veterán kvalifikovalo vždy pouze max. 40+2 jezdci z důvodu velkých 
výkonnostních rozdílů a následné nebezpečnosti (pro – 0, proti – 7, zdržel se – 0). Komise 
žádost projednala a usnesla se, že riziko je stejné, jako když se závodu zúčastní do čtyřiceti 
jezdců a proto rozhodnutí o počtu kvalifikovaných jezdců nechá vždy na řediteli závodu a 
sportovním komisaři dle povahy tratě a aktuální situace.

- žádost o vypsání samostatně klasifikované kategorie juniorů ve třídě MX2. Komise žádost 
projednala a protože nebyl specifikován konkrétní návrh, byl odsouhlasen tento návrh: ve 
třídě MX2 bude v každém závodě vyhlášeni tři nejlepší junioři do 19-ti let s motocyklem 
125ccm.  (pro – 5, proti – 0, zdržel se - 2)

- žádost, aby se do celkového hodnocení přeborníka Jihočeského kraje a to ve všech třídách, 
započítávali pouze ti závodníci, kteří mají klubovou příslušnost v klubech registrovaných na 
území Jižních Čech.  (pro – 0, proti – 7, zdržel se - 0)

- byla projednána další spolupráce se seriálem VVL Cup. Komise se jednohlasně shodla na tom, 
že v sezóně 2020 budou společně pořádány max. 2 závody (pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0)

- projednal se přestup jezdců, kteří přestoupí z Hobby tříd do tříd MX2 a MX1. Komise 
jednohlasně odsouhlasila přestup těchto jezdců ze třídy Hobby MX2: Roman Šebesta, Matyáš 
Plch, Michal Šmolda, David Exenschläger a Patrik Holub. Ze třídy Hobby MX1 postupují tito 
jezdci: Vlastimil Chalupný, Miloslav Uhlíř, Jiří Macura, Martin Holub a Dominik Pröll.  (pro – 7, 
proti – 0, zdržel se - 0)

- řešení otázky, zda budou v JČ KP 2020 moci startovat motocykly 250 2T ve třídě MX2 resp. 
MX2 Hobby (pro – 1, proti – 6, zdržel se – 0)

- řešení otázky startu elektromotocyklů v JČ KP 2020. Pokud se jezdec přihlásí do závodů s 
elektromotocyklem, bude automaticky zařazen do třídy MX2  (pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsal: Evžen Zadražil


