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ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRA. A TECHNICKÉ PŘEJÍMKY NA SLALOMU ZLÍN (29.5.2022) 

Jezdci, kteří startovali na Slalomu v Přerově (28.5.2022), na administrativní přejímce Slalomu Zlín 
(29.5.2022) tento stav nahlásí, následně dostanou vyplněnou technickou kartu ze slalomu v Přerově, kde 
se změní jen název podniku a startovní číslo. Následně jen s touto kartou příjdou bez svého závodního 
vozu na Technickou přejímku. Jezdci, kteří nestartovali na slalomu v Přerově mají stále povinnost 
technickou kartu vyplnit a přijet na technickou přejímku se svým vozem 

FASTER ADMINISTRATIVE CHECK AND SCRUTINEERING IN SLALOM ZLÍN (29.5.2022) 

Drivers who started in Přerov Slalom (28.5.2022), will inform about this participation in Slalom Zlín 
(29.5.2022) in administrative check, subsequently will get filled technical card from Prerov with changed 
name of event and starting number. With this filled technical card will go to scrutineering without car only to 
check in with scrutineer. Drivers who did not start in Prerev day before are still obliged to fill the technical 
card in admininistrative check and drive with car to scrutineering. 

OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA SPORTITY AUTOMOBILOVÉHO SLALOMU: 

Autoklub České republiky zajistil aplikaci SPORTITY, která funguje jako elektronická informační tabule 
(vývěska) na podnicích automobilového slalomu. Aplikace SPORTITY je pro všechny pořadatele a 
soutěžící zdarma ke stažení v Google Play and Apple Store (pro systemy Android a IOS). Heslo pro vstup 
do této aplikace je:  Slalom2022 

Tato aplikace umožňuje pasivní příjímání informací z elektronické informační tabule přes push notifikace a 
mnoho dalších funkcí, a proto je velmi doporučeno všem soutěžícím si ji stáhnout do mobilních telefonů již 
před podnikem. Tato vývěska bude fungovat celoročně pod stejným přístupem na všech podnicích. 

OFFICIAL NOTICE BOARD SPORTITY: 

The Autoclub of the Czech Republic has provided the SPORTITY application, which will be as an electronic 
infromation board (notice board) at slalom events. The SPORTITY application is free to download in the 
Google Play and Apple Store (for Android and IOS systems) for all organizers and competitors. The 
password to enter this application is: Slalom2022 

This application enables passive receiving of information from the electronic information board via push 
notifications and many other functions, and therefore it is highly recommended that all competitors 
download it to their mobile phones before the event. This message board will operate throughout the year 
under the same password during all events 

                          Jan Regner                       
                                                            Ředitel AS Zlín 
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