
 
 

P o z v á n k a 
na shromáždění a školení jezdců Střediska automobilového sportu Zlín, které se uskuteční 

 

v  s o b o t u  31. 1. 2015 v 9:30 hodin ve Zlíně 
 Stejně jako v minulém roce školení proběhne v aule Univerzity Tomáše Bati na Mostní ulici ve Zlíně 
(parkování na parkovišti u točny trolejbusů pod sportovní halou, vedle Velkého kina). 
 
P r o g r a m: 
10:00 -   Zahájení      11:30 -   Bezpečnost při rally 

10:15 -   Zhodnocení minulé sezóny    - chování posádek – standardní   postupy při nehodě   
10:30 -   Národní sportovní řády (NSŘ)     - jednotný monit. systém, postupy, zkušenosti 

pouze změny a kapitoly v kterých se     - základy první pomoci 
chybuje       12:00 -   Oběd 
Licence, pojištění, členství    13:00 -   Technické předpisy 

10:45 -   Standardní propozice rally + změny       14:30 -   Různá diskuze,  zhodnocení 
a problémy minulé sezóny 
Uspořádání podniků  

 
Pokyny k vyřízení licencí na 2015 
 

S poplatkem za licence, které budete vyřizovat na SAS Zlín, musí být současně uhrazeno 
pojištění. Toto můžete uskutečnit hotově na SAS Zlín, nebo na účet SAS Zlín 

(č.ú. 1400648329/0800, jako V.S. uveďte příjmení). 
 
 Licence jezdce bude stejná kartička jako v minulém roce, nebude se prodlužovat ani se na ni nebudou lepit známky, na 
každý rok se bude vystavovat nová kartička.  
Na přední straně bude foto a tradiční údaje. Foto bude černobílé; potřebujeme pasové foto, které oskenujeme, nebo zašlete foto 
elektronicky na regner@rallyzlin.cz.  
Na zadní straně kartičky bude nově: 

- Jezdecká licence, která bude zároveň sloužit jako licence soutěžícího 
- Zdravotní způsobilost; už se nebude potvrzovat zdravotní karta jako v předešlých letech, sportovní lékař potvrdí pouze 

žádost o vydání jezdecké licence. 
- Osobní úrazová pojistka;  

základní + 280,- Kč pro starty v ČR (2WD) 
kompletní + 820,- až 3500,- Kč (viz. nabídka) pro starty v ČR a zahraničí (všechny + 4WD) 

- Celoroční povolení startu v zahraničí; pouze při pojistce min. 820,- Kč 
 
Vše bude vyznačeno na licenci na základě vyplněných formulářů a zaplacení pojištění. 
Všechny licence jezdce (kromě denní) budou vystavovány se základním úrazovým pojištěním. V případě zájmu může jezdec požádat 
o její rozšíření. Možnosti pojištění jsou k dispozici na stránkách www.autoklub.cz v sekci AUTOMOBILY. 
 
Každý držitel licence získává možnost označit 3 členy svého týmu, který zdarma získá týmové členství v AČR a zároveň kartu 
ALIVE, nabízející výhody v cca. 1600 obchodech a u 200 čerpacích stanic – viz. www. autoklub.cz sekce ČLENSTVÍ. 
 
Ceny licencí jezdce pro automobily najdete v příloze nebo v Ročence 2015. 
 
S žádostí o jezdeckou licenci přineste, nebo zašlete: 

- žádost o jezdeckou licenci potvrzenou lékařem 
- pasovou fotografii; viz. předchozí text 
- pojištění pro české podniky N1-N3, nebo pro podniky zahraniční C1-C5 

Další informace se dozvíte na školení, na www.autoklub.cz, nebo osobně na SAS Zlín 
 
Při školení ve Zlíně budou zvlášť školeny všechny disciplíny – rally, historická vozidla, slalom, okruhy a vrchy (školení povedou 
jednotliví předsedové odborných komisí). 

Při vstupu bude vybírán poplatek 200 Kč za osobu, do kterého jsou započítány náklady na školení, oběd (řízek) 
a další občerstvení.  

Miloslav Regner  


