
 
 
 

TISKOVÁ INFORMACE č. 3 
Automobilový slalom Zlín proběhne poslední květnovou neděli   
 
Nezadržitelně se přiblížil start sezony v nenákladné motoristické disciplíně zvané 
automobilový slalom. Šampionát s oficiálním názvem Autoklub Mistrovství České 
republiky v automobilovém slalomu 2022 odstartuje během posledního květnového 
víkendu úvodními závody v Přerově a v Otrokovicích. Na testovací dráze u 
společnosti Continental Barum s.r.o. v Otrokovicích proběhne v neděli 29. května již 
XXXIII. ročník Automobilového slalomu Zlín. Fanoušci motorismu poznají tento 
rozlehlý prostor z Barum Czech Rally Zlín a umístění rozlehlé servisní zóny.  
 
Automobilový slalom Zlín se uskuteční pod tradiční pořadatelskou taktovkou Rallye 
AK v AČR pod vedením Miloslava Regnera. Jeho zápočty jsou FIA Zóna Střední 
Evropy, Autoklub Mistrovství České republiky v automobilovém slalomu 2022 a 
Česká trofej junior. Slalom je nejdostupnější disciplínou v automobilovém sportu a 
kromě pravidelných účastníků umožňuje také start široké veřejnosti. Až tři účastníci 
se mohou střídat na jednom voze a naopak jeden závodník může startovat se dvěma 
různými automobily. Zájemcům jako sportovní náčiní postačí běžné civilní auto, a 
díky minimální věkové hranici 14 let se slalomu mohou účastnit i velmi mladí jezdci. 
„Závodník potřebuje vlastně jen helmu. Do slalomu může nastoupit jak s 
plnohodnotným závodním speciálem, tak s běžným automobilem či dokonce s 
vozidlem bez technického průkazu. V takovém případě ale vůz musí splňovat 
alespoň základní bezpečnostní kritéria, která v místě závodu při přejímce 
posoudí technický komisař," říká Jan Regner, ředitel zlínského autoslalomu. Dva 
týdny před úvodním víkendem závodů ve slalomu (neděle 15. května) proběhla v 
Otrokovicích slalomová akademie pro všechny nové zájemce o tento automobilový 
sport. 
 
Startovné činí přijatelných 1 000 korun, pro jezdce, kteří jsou členy AK Barum v AČR 
se částka snižuje ještě o 50 Kč. Případní zájemci si mohou podrobné informace a 
související dokumenty najít na webu www.autoslalom.cz, kde jsou ke stažení zvláštní 
ustanovení, přihláška, mapa na zlínský autoslalom nebo v mobilní aplikaci 
SPORTITY. Možnost zaregistrovat se do závodu bude rovněž přímo na místě v den 
konání do 9:15 hodin. Slalom je součástí zónového šampionátu, organizátoři 
očekávají jezdce z Rakouska, Chorvatska, Slovenska nebo Maďarska. „Podobně 
jako v předchozích letech počítáme s účastí kolem šedesáti posádek. Soutěžící 
čekají celkem tři měřené jízdy, přičemž ta nejhorší se nepočítá,“ upřesňuje Jan 
Regner.  
 
Pořadatelé připravili opět trať na testovací dráze u společnosti Continental Barum. 
Výhodou osvědčené lokality z barumky je její zázemí, snadná logistika pro 
pořadatele i startující. Předpokládá se po zrušení covidových opatření i zájem diváků. 
Délka tratě u otrokovické pneumatikárny pro automobilový slalom činí 1,55 km.  
 
 
 



 
 
 

Program XXXIII. Automobilový slalom Zlín 2022:  
Neděle 29. května  
administrativní přejímka (ředitelství)  7:45 - 9:15 hodin  
technická přejímka (party stan)   8:00 - 9:30 hodin  
trénink – 1. jízda     9:00 - 10:15 hodin     
slalom - 1. měřená jízda    10:30 hodin  
slalom - 2. měřená jízda    12:30 hodin  
slalom - 3. měřená jízda    14:30 hodin 
oficiální konečné výsledky a vyhlášení  30 minut po předběžných výsledcích 
předpokládaný konec    17:15 hodin 
 
 
Kalendář Autoklub Mistrovství České republiky v automobilovém slalomu 2022: 
28. května: Přerov 
29. května: Zlín 
25. – 26. června: Kdyně 
6. – 7. srpna: Násedlovice/Karlín 
24. – 25. září: Vysoké Mýto  
 
 
Další informace naleznete na www.autoslalom.cz a nezapomeňte sledovat také 
automobilový slalom na sociálních sítích, respektive na oficiálním profilu na 
facebooku. 
 
 
Ve Zlíně 23. května 2022                                 Roman ORDELT 
                                                                            tiskový mluvčí 
                                                                      Barum Czech Rally Zlín 
                                                                  
 

 


