
 

 

Východočeský pohár komerčních dráhových 
modelů automobilů 2011 

III.ročník   
 

PROPOZICE 
 

Pohár je vypsán jako seriál 10 mítinků v kategoriích vozů Le Mans; GT; CV; F 

a MVK. Ostatní kategorie se jedou jako součást mítinku a vypisuje je pořadatel. 

 

Organizační pravidla 
1. Zastoupení klubů: 

 Eduard Nechvátal  vedoucí seriálu SlotRacingClub Hlinsko 

 Ivan Vaněk   technický komisař Autodráha SRC Česká Třebová 

 Václav Kohout  hlavní rozhodčí DDM Hradec Králové 

1.1. seriál tvoří 10 mítinků  

  

1.2.  Harmonogram 

 8.oo    otevření dráhy 

 8.oo  -  9.30   trénink 

 9.00    prezentace /vedoucí seriálu/ 

9.45 zahájení mítinku /ředitel závodu/ 

10.00    zahájení závodu 

 17.oo    vyhlášení výsledků mítinku /pořadatel/ 

     /nejúspěšnější jezdci převezmou ceny/ 

 18.oo    ukončení mítinku /ředitel závodu/ 

 časový harmonogram může pořadatel upravit. 

1.2.1. závody vypsané jako pohárové budou hlavními závody celodenního mítinku 

1.2.2. časová dotace na jednotlivé rozjížďky v pohárových kategoriích je min. 1min na osmi- 

proudé dráze a 2min. na čtyřproudé dráze 

1.2.3. časová dotace na jednotlivé rozjížďky ostatních kategorií určí pořadatel  

 

1.3. Závodní systém 
1.3.1. Závodníci budou rozděleni do jednotlivých rozjížděk PC programem nebo losem. 

1.3.2. Bodovací systém: 1.místo 25.bodů   9.místo 7bodů 

     2.místo 20bodů  10.místo 6bodů 

     3.místo 16bodů  11.místo 5bodů 

     4.místo 13bodů  12.místo 4body 

     5.místo 11bodů  13.místo 3body 

     6.místo  10bodů  14.místo 2body 

     7.místo    9bodů  15.místo 1bod 

     8.místo    8bodů 

           - za 16. a další umístění budou přiděleny tzv. pomocné body  

1.3.3. Nejnižší počet závodníků v jedné kategorii jsou tři. 

1.3.4. Propozice závodu rozešle ředitel závodu 10 dnů před termínem konání závodu. 

1.3.5. Za průběh závodů odpovídá ředitel závodu, kterého jmenuje pořadatel. 

1.3.6. Po skončení závodu předá ředitel závodu výsledky vedoucímu seriálu. 

1.3.7. Vedoucí seriálu rozešle e-mailem do 4dnů zpracované výsledky všem účastníkům 

seriálu. 



 

 

1.3.8. Protesty přijímá a rozhoduje vedoucí seriálu.V případě jeho nepřítomnosti ředitel 

závodu.Poplatek za podaný protest je 50,-Kč. 

 

 

2. Termíny závodů  

v roce 2011 bude pořádáno v rámci 3. Ročníku 10 mítinků 

22. ledna      SlotRacingClub Hlinsko 

12. února      DDM Hradec Králové 

5. března      SRC Česká Třebová 

9. dubna      SlotRacingClub Hlinsko 

7. květena      DDM Hradec Králové 

4. červena      Autodráha Česká Třebová 

3. září       SRC Česká Třebová 

1. října       DDM Hradec Králové 

5. listopadu      SlotRacingClub Hlinsko 

3. prosince      Autodráha Česká Třebová 

 

Celkové vyhodnocení VP bude provedeno 3. 12. 2011 po ukončení posledního 

mítinku v České Třebové. 

 

3. Startovné dospělí     100,-Kč 

junioři /16 – 18let/     50,-Kč 

žáci /do 15let/      30,-Kč 

- pořadatel odvede do hospodaření VP 60% vybraného startovného, 

minimálně však 500,-Kč. 

 

4.  Technické požadavky 

4.1. Dráha -  minimální počet drah 4 

  -  dráha plastová nebo dřevěná 

  -  volitelné napětí 8 – 18V /min.12V/ 

  -  řízení závodu systémem Spy Tech 

  -  rozdělení dráhy na x dílků pro odečítání  

  -  připojení ovladačů přes banánky 

-  mazání dráhy pro zvýšení adheze povoleno  

-  použitý přípravek musí schválit zástupci klubů /přípravek od 

   firmy PARMA,Cahoza/  

4.2. Soutěžní modely -  viz. stavební pravidla 

 

5. Celkové hodnocení 

- samostatné vyhodnocení jednotlivých kategorií 

- do celkového hodnocení je nutné startovat minimálně v 7závodech 

- vítěz a držitel putovního poháru se určí součtem  bodů dosažených pouze  

v pohárových kategoriích celkem 

- samostatně se provede hodnocení žáků     

 

   


