
 
ZÁPIS Z KOMISE  

AUTOMOBILOVÉHO SLALOMU 
 
 

(14:30, 7. 3. 2013,  BŘECLAV - POŠTORNÁ)  
 
 
Přítomni:  Miloslav Regner   předseda komise slalomu 

Antonín Červenka  člen komise AS 
Jan Regner   člen komise AS 
Jiří Procházka člen komise AS 
Ladislav Machoň  člen komise AS 
 

Hosté   Luděk Kopeký  FAS AČR 
  Pavel Malý   Technický komisař AS 

Martin Suchý    Zástupce OEMTC (Rakousko) 
Otto Tylmann   Zástupce OEMTC (Rakousko) 

 
   
Dne 7. března 2013 v 14:30 hodin proběhl komise AS a zároveň setkání se zástupce Zóny 
Střední Evropy ohledně výkladu zónových pravidel. 
 
Bylo dohodnuto následující: 
 
- Vozy A nebo N musí mít platnou homologaci pro hodnocení v rámci CEZ a samozřejmě 
musí mít také homologaci sebou. Bez platné homologace nemohou být posádky hodnoceny v 
těchto třídách, ale v rámci Improved Standard production cars nebo v rámci slalomových 
speciálů. 
 
- Všechny posádky, které budou startovat v Teesdorfu z České republiky budou mít udělané 
osvědčení o zařazení vozu do správné třídy v rámci CEZ. Toto osvědčení, popř. seznam z 
Rakouské strany je také vyžadován na slalom ve Zlíně a Přerově. 
 
- Je důležité se zkontaktovat v Teesdorfu se zástupcem jezdců u rakouských slalomářů 
(Gerhard Nell) 
 
- České tunningové auta budou hodnoceny jako Imroved Standard production cars v rámci 
CEZ. Pokud nebude mít auto SPZ, pak musí být hodnoceno v rámci speciálů. 
 



- Na přihlášce se musí udělat místo na zaškrtnutí pro hodnocení posádky v rámci MČR, AT 
champ a CEZ.  
 
- Vklad na Teesdorf: 
 
Bohužel se nepodařilo domluvit slevu pro české účastníky, takže vklad na slalom v Teesdorfu 
je 65 Euro. Podařilo se ale domluvit, že až do uzávěrky 26.3. nebude pro české posádky 
aplikováno navýšení na 80 Euro, ale zůstane 65 Euro. navíc se vklad může zaplatit až na 
místě.  
 
Jelikož je 65 Euro velkem vysoký vklad, dohodl se pořadatel Zlínského a Přerovského 
slalomu na následujícím: 
 
Kdo bude startovat v Teesdorfu, ten bude mít start ve Zlíně a v Přerově zdarma (uhradí jen 
symbolicky pojištění). Tímto se start v Teesdorfu dostává na 25 Euro (65 - 20 - 20).  
 
Vklad na slalomy v Přerově a ve Zlíně bude 45 Euro (vč. pojištění), pro majitele české licence 
bude vklad 600 Kč + pojištění.  
 
Přestože je podnik zařazen do Mistrovství ČR, jde o zahraniční závod, kde je vyžadováno 
povolení zahraničního startu vydané ASN a dále osvědčení o zařazení vozidla do správné 
třídy (viz bod dříve). 
 
Pro start v Teesdorfu je nutná národní licence jezdce FAS AČR (přinejmenším ta slalomová). 
Jednodenní licence na tomto slalomu neplatí. 
 
Zápis zpracoval:  
Jan Regner, člen komise AS 
 
 


