
 
 

Pozvánka 
na shromáždění a školení jezdců Střediska automobilového sportu Zlín, které se uskuteční 

 
v sobotu 30. ledna 2016 v 9:30 ve Zlíně 

Stejně jako v minulých letech proběhne školení v aule Univerzity Tomáše Bati na ulici Mostní ve Zlíně. Parkování 
na parkovišti Březnická u točny trolejbusů, pod sportovní halou nebo vedle Velké kina. 
 
Program: 
10:00 Zahájení 
10:10 Zhodnocení minulé sezony 
10:30 Metodika ke vzniku sportovního vozidla 
10:45 NSŘ – národní sportovní řády 2016, novinky, 

kapitola F 
11:00 Standardní propozice rally 2016 
11:00 Zvlášť: SP 2016 pro slalomy a vrchy 
11:30 Bezpečnost při rally 

- jednotný monitorovací systém, postupy, 
zkušenosti, žlutá vlajka 

12:00 Oběd 
13:00 Technické předpisy: Rally 
    HA 
    ZAV 
    Slalom 
14:30 Diskuze, zhodnocení 

 
Pokyny k vyřízení licencí na rok 2016 
 

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

(č. ú. 1400648329/0800, do poznámky uveďte své jméno). 
 

Licence budou stejného formátu jako v loňském roce. Nebude se prodlužovat, ale bude vystavena nová kartička. 
Na přední straně bude foto a tradiční údaje. Pokud jste měli licenci v roce 2015, foto není potřeba (pouze pokud 
chcete jiné foto).  
Pro nové licence stačí pasové foto, které oskenujeme, nebo foto zašlete elektronicky na barbora@czechrally.com 
Licence jezdce slouží zároveň také jako licence soutěžícího na jméno. 
Poplatek za licence: Národní licence: 2 000 Kč 

Mezinárodní licence: 3 500 Kč 
Ostatní licence viz. NSŘ 2016. 

 
Osobní úrazová pojistka je povinná.  
Základní varianta pro národní licenci (starty s 2WD v MČR): min. 310 Kč. 
Mezinárodní varianta (starty s 4WD, zahraniční závody): min. 900 Kč. 
 
S žádostí o jezdeckou licenci přineste nebo zašlete: 

- žádost o jezdeckou licenci na předepsaném formuláři pro rok 2016 (vyplněnou na počítači nebo čitelným 
písmem) a potvrzenou sportovním lékařem 

- pasovou fotografii (pouze pokud jste neměli vystavenou licenci v roce 2015 nebo chcete mít na licenci 
novou) 

- vyplněný formulář pojištění (národní x mezinárodní) 
Další informace se dozvíte na školení, na www.autoklub.cz nebo osobně/telefonicky na SAS Zlín. 
 
Při školení 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 a další 
občerstvení. 
 

 
Miloslav Regner 


