
 
 

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  8. 2. 2014 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  
10:15 -  Zhodnocení minulé sezóny 
10:30 -  Národní sportovní řády (NSŘ)  

pouze změny a kapitoly v kterých se  
chybuje  

10:45 -  Standardní propozice rally + změny      
a problémy minulé sezóny 

11:30 -  Bezpečnost při rally 
 - chování posádek - standartní   

   postupy při nehodě 
 - jednotný monitorovací systém,  

   postupy, zkušenosti 
 - základy první pomoci 
12:00 -  Oběd 
13:00 -  Technické předpisy 
14:30 -  Různá diskuze,  zhodnocení 
 
V roce 2014 budou používány následující typy jezdeckých licencí: 
- národní licence jezdce  (stupeň „C“), cena 1 500 Kč – platí pro národní a zónové podniky. Národní licence s omezenou 
platností pouze pro slalomy letos budou za 600 Kč. Podmínkou pro získání národní licence je absolvování základního školení 
na Středisku automobilového sportu, absolvování jezdecké školy pro rally nebo držení národní či mezinárodní licence 
z minulého roku a absolvování pravidelného ročního školení. Nejbližší jezdecká škola bude probíhat v termínu 26. - 28. 3. 
2014 ve Zlíně. Další termíny škol se dozvíte telefonicky na SAS Zlín. 
- mezinárodní licence jezdce (stupeň „B“ a „C“), cena licence jezdce 3 500 Kč – platí pro všechny mezinárodní podniky 
včetně např. Mezinárodního mistrovství ČR v rally. Podmínkou pro vydání mezinárodní licence stupně „C“ je držení 
obdobné licence z minulého období anebo držení národní licence a klasifikace v min. 5 podnicích s licencí národní (u rally se 
započítává pouze klasifikace ve sprintrally s tím, že maximálně dvě z těchto sprintrally mohou být nahrazeny dvojnásobným 
počtem podniků Pohárů České republiky v rally /PČR/ ). Držitelé licence stupně „C“ (oranžová) se mohou účastnit všech 
mezinárodních podniků, ale pouze s vozy 2WD. Pro zisk licence stupně „B“ (šedá, umožňuje účast s vozy 4x4) je nutné 
absolvování „campu“. 
K vyřízení licence je zapotřebí: 
- vyplnit  žádost 
- dodat 1ks průkazové fotografie, pokud nemáte licenci z loňského roku. 
- předložit novou zdravotní kartu potvrzenou na rok 2014 sportovním lékařem. POZOR! Vlastnictví této karty je nezbytnou 
podmínkou pro udělení roční licence jezdce. Zdravotní karta, která je platná 1 rok, musí být potvrzena na obou jejích částech 
a to výhradně sportovním lékařem. Seznam tělovýchovných lékařů, kteří mohou provádět lékařské vyšetření, je uveden 
v Příloze č. 6 NSŘ uvedených na stránkách www.autoklub.cz. Nové zdravotní karty jsou k dispozici ve Středisku 
automobilového sportu, vzdálenějším zájemcům je na požádání možno kartu zaslat poštou. 
 

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  
 

 
 



 
 

Předběžný kalendář FAS AČR 2014 
 

 


