STŘEDISKO AUTOMOBILOVÉHO SPORTU ZLÍN
při RALLYE AUTO KLUBU v AČR

Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín
Tel.: 577 210 677, e-mail: barum@rallyzlin.cz, www.RallyZlin.cz, e-mail:sekretariat@czechrally.com

Pozvánka na shromáždění a školení jezdců SAS Zlín, které se uskuteční
v sobotu 12. března 2022 od 9:30 ve Zlíně
V tomto roce proběhne školení stejně jako v minulém roce v prostorách UTB - Fakulta humanitních studií na ulici
Štefánikova ve Zlíně.
Parkování / viz. mapka
1. ulice Hradská (jednosměrná ulice)
2. komunikace podél náměstí T. G. Masaryka (jednosměrné ulice)

3. parkoviště u OD Prior
4. parkoviště pod Kongresovým centrem (podzemní garáže)
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Program:
10:00 10:10 10:30 10:35 11:00

(aula 106)

Zahájení
Zhodnocení minulé sezóny
Informace pro posádky - GPS, Dispečink
Národní sportovní řády 2022, pouze novinky
Standardní propozice rally 2022, pouze novinky
zvlášť slalomy a vrchy

11:00

Slalom
Vrchy
Historické automobily (posluchárna 106) po SP rally

12:00 - Oběd
12:45 - Technické předpisy: Rally, ZAV, HA , Slalom
13:30 - Různá diskuze, zhodnocení

Informace k vydání licencí automobilového jezdce
Žádosti o licence jezdce a soutěžícího vyřizovány výhradně online přes informační systém AČR (dále IS AČR ) na stránce is.autoklub.cz. Pro
potvrzení lékařské prohlídky jezdce tělovýchovným nebo sportovním lékařem si vytiskněte Potvrzení o zdravotní způsobilosti držitele licence pro rok
2022 (najdete na www.autoklub.cz v sekci Motorsport/automobily/formuláře) nebo osobně k vyzvednutí na SAS Zlín.
Vstupní školení do rally proběhne v pondělí 11. 4. 2022 od 15 hodin, délka trvání je přibližně 3 hodiny (cca 10 dní před Rallysprintem Kopná)
Rally škola 14. - 16. 3. 2022 - nutno absolvovat celý třídenní program
Rally camp 22. 3. 2022 - uchazeč o Rally camp musí nejpozději při přihlášení předložit souhlasné stanovisko Rally komise AČR
Pro bližší informace kontaktujte Gabrielu Havránkovou. Kontakt: sekretariat@czechrally.com, tel.: 601 503 361
Na školení bude předváděna nová GPS do vozidel rally. Možnost zakoupení komponentů, které budou ve vozidle nastálo (anténa, kabely,
konektory / cena nepřesáhne 1000 Kč). Mimo školení budou k dispozici na AK Zlín, Hornomlýnská 3715.
Kontaktní osoba: Vojtěch Valenta, tel.: 725 371 314
Při školení ve Zlíně budou zvlášť školeny všechny disciplíny - rally, historická vozidla, slalom a vrchy (školení povedou jednotliví předsedové
odborných komisí).
Při vstupu bude vybírán poplatek 300 Kč za osobu, do kterého jsou započítány náklady na školení, oběd (řízek) a další občerstvení.

!

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ V RÁMCI PANDEMIE
Všichni účastníci školení musí mít nasazenu ochranu úst během
školení a splnit jednu z následujících podmínek:
- platné očkování
- Imunita 180 dní po prodělání nemoci Covid-19
- nebo PCR test ne starším než 72 hodin
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Miloslav Regner

