Zápis z jednání VV JAL
Volyně dne 03.12.2016
Dne 3.12.02016 v rámci slavnostního vyhlášení JAL 2016 ve Volyni proběhlo též zasedání
VV pro rok 2016.
Přítomni byli : Karel Juráň
Miloslav Šustr
Pavel Jelínek
Michael Baťka
Petr Koblic
Ladislav Roučka
Pavel Rybařík
Petr Červený
Ivo Kovářík
Pavel Zástava
Petr Švadlena
Projednávaly se pouze návrhy na změny pro rok 2017.
Z hlasování zúčastněných vzešly tyto závěry.
- Ředitelem JAL pro rok 2017 zůstává Karel Juráň.
- Výše ročního poplatku a startovné pro členy JAL zůstává stejná, tedy 400,- / 150,- V případě startovného pro příchozí, zůstává pořadatelům povinnost odvádět do kasy JAL
50,- za každého startujícího v kategorii příchozí. Výši startovného pro příchozí si pořadatel
určuje sám.
- Bodování seriálu zůstává stejné, jak v jednotlivcích, tak v týmech.
- V roce 2017 bude nově zařazen závod v Bechyni jako časovka družstev. Družstva budou
bodovat dle platných pravidel JAL.
- Nově budou výsledky z této časovky převedeny i do bodování jednotlivců a to tak, že
členové družstva si připíšou každý stejný počet bodů za umístnění týmu.
- Družstvo bodující do seriálu JAL v jednotlivcích musí být složeno pouze ze stálých,
přihlášených členů JAL pro rok 2017. Pro bodování do družstev bude muset být družstvo
složeno čistě ze členů jednoho týmu. Ostatní složené týmy jedou pouze o pořadí v závodě,
nikoli o body do seriálu.
- Do výsledného času bude započten čas třetího člena týmu v cíli. Aby byl klasifikován i
případný čtvrtý člen týmu, musí dorazit do cíle se ztrátou za svým týmem max. 3 minuty.
Jinak nebude klasifikován.
Další navrhované změny neprošly hlasováním, tak jen pro úplnost, čím se VV zabýval.
- Byla navrhována nová kategorie , muži nad 70 let. Z předpokladu nízké účasti toto bylo
zavrhnuto.
- Bylo navrženo zavedení balíku S3, do kterého by se vyčlenily kategorie M3, E, Z. Měly by
též své bodování jako S1 a S2. Návrh zazněl jako pokus o zatraktivnění a těchto kategorií pro
bodování v soutěži týmů. I toto, byť těsně, neprošlo.
- Dále bylo navrženo, aby byl osloven pan Michael Gromovský jako dvorní časoměřič pro
potřeby JAL na základě kladných ohlasů na jeho práci při zpracování výsledků v předchozích
letech. Toto bylo schváleno. Michael Gromovský se k tomuto vyjádřil, tuto možnost nezavrhl,
ale z časových důvodů se nechtěl pevně vázat. Proto tedy bude na pořadatelích jednotlivých

závodů, aby vstoupili včas a s dostatečným předstihem s Michalem v jednání a sami ho
přesvědčili o potřebě jeho účasti na jejich závodech a určili si podmínky mezi sebou.
- Bylo též projednáno a odhlasováno, že závody MČR SAC v roce 2017 nebudou zařazeny do
bodování seriálu JAL.
- Další návrh, který neprošel, bylo šestnáct bonusových bodů do sezóny 2017 za účast na
vyhlášení JAL 2016.
- Termínovka JAL 2017 se tvoří a bude zveřejněna hned, jak všichni pořadatelé stanoví
termín a potvrdí účast v roce 2017.
S pozdravem a díky a s přáním na viděnou s Vámi všemi na závodech JAL v roce 2017 ředitel
JAL Karel Juráň.

