
 

 

          

Chapman cup 
 

I. ročník 
závodu automobilů s odkrytými koly 

 
 

Místo:   Hlinsko, ZŠ Smetanova 
Datum:  2. 6. 2012 
Pořadatel:  SlotRacingClub Chapman Hlinsko 
Dráha:   Chapman circuit /osmiproudá, napětí 12 a8V,napájení baterie/ 

 

Ředitel závodu: Eduard Nechvátal   SRC Chapman Hlinsko 

Hlavní rozhodčí: Petr Veselský   SCRC Jihlava 

Technický komisař: Eduard Nechvátal jr.  SRC Chapman Hlinsko 

 

Závod je vypsán pro makety včetně komerčních modelů závodních automobilů s odkrytými koly 

v kategoriích monopost a formule v měřítku 1:24 a 1:32 /stavební pravidla přílohou/. 
 
 
 
Vypsané kategorie: 

1.  M24/50  -  monoposty do r.1950,včetně monopostů se zakrytými koly  

      /Auto Union typ C, apod./ 

1.  M24/59 -  monoposty do r.1959,včetně monopostů se zakrytými koly 

   /MB W196,Ferrari 750,apod./ 

2.  M24/67  -  závodní vozy s odkrytými koly /monoposty/ do r.1967 

4.  F24/78  -  závodní vozy s odkrytými koly /formule/ do r.1978 

5.  F24/S  -  závodní vozy s odkrytými koly /formule/ od r.1979 

5.  F32/K  -  závodní vozy s odkrytými koly – komerční modely 

6.  F24/PR  -  závodní vozy s odkrytými koly /lexanová karoserie, motor volný/ 

7.  F32/PR        -  závodní vozy s odkrytými koly /lexanová karoserie, motor Falkon/ 

 
Upozornění! 

Ke každému modelu kategorie F24/78,F24/S a M24/67 je nutno doložit plánek v měřítku M1:24!!! 

 

Kategorie se mohou kombinovat /viz.MČR Monoposty/,výsledky odděleně. 

Časová dotace v hlavní kategorii F24/78 je 8x3min.U ostatních kategorií 8x2min. a 8x1min./dle 

počtu startujících/. 

 

Hlavní kategorií je kategorie F24/78.Vítěz převezme putovní pohár Colina Chapmana. 

Součástí závodu bude i vyhodnocení třech nejlépe vypracovaných maket bez rozdílu kategorie, 

zhotovených z rezinu, epoxidu apod. /ne stavebnice nebo hračka/.Hodnocení provede tříčlená 

komise vybraná pořadatelem. 



 

 

 

Stavební pravidla pro kategorie M24/50,M24/59 a M24/67 viz. Pravidla Poháru monopostů, který 

se jezdí jako součást Mistrovství ČR seriálu Nascar. 

Stavební pravidla pro kategorie F24/78,F24/S,F32/K,F24/PR a F32/PR jsou přílohou. 

 

Časový harmonogram: 

pátek 1.6.  16.oo   otevření dráhy 

   16.15  -  22.oo  trénink 

sobota 2.6.  7.15   otevření dráhy 

7.30 zahájení tréninku 

8.oo   prezence /přihláška do závodu,startovné/ 

9.oo   technická přejímka F32/PR,M24/50,M24/59 

9.30 ukončení tréninku 

9.45 zahájení závodu 

10.oo   start kategorie F32/PR /8x1min./ 

10.30 start kategorie M24/50 /8x1,5min./ 

11.15                          start kategorie M24/59 /8x1,5min./ 

12.30   technická přejímka F24/PR,F24/78,M24/67,F32/K 

13.oo   start kategorie F24/PR /8x1min./   

13.30   start hlavní kategorie F24/78 
15.oo   start kategorie M24/67 /8x1min./ 

15.30 start kategorie F32/K /8x1min./  

16.oo   ukončení závodu a vyhlášení výsledků 

???   přejezd na technicko-taktickou poradu 

Časový harmonogram pořadatel upraví dle počtu přihlášených závodníků,ale start hlavního 

závodu kategorie F24/78 ve 13.30hod. se měnit nebude. 

 

 

Startovné:  žáci do 15let 50,-Kč, ostatní 100,-Kč 

 

Občerstvení:  bufet na dráze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace:  Eduard Nechvátal  n.eduard@seznam.cz 

       739 128 439,775 666 822 

mailto:n.eduard@seznam.cz

