
FF    OO    RR    MM    UU    LL    EE  
pořadatel:   Slot Car Racing Club – Praha 7 
datum:       21. květen 2022, sobota (závod č. P7-0508)    
místo:         Dům dětí a mládeže Praha 7 
                  ul. Tusarova č. 1260/49-51, PRAHA 7-Holešovice 
 

autodráha: X PRAŽSKÝ OKRUH X (osmiproudá, délka 30,1 m, zdroj 8, 12, 
16 V / 35 A, značení drážek „klasické“, počítání SpyTech, vizualizace – monitory,  
Data projektor)    

Hlavní kategorie: makety formulí v měř. 1:24 (např. A1/24 apod.) stavěné 
vzhledově a rozměrově podle platných plánků.  
Další kategorie: např. PRF1/32, Old/24M (starší i novější typy), Formule  
komerční 1:32, historiky A4/24 (nejlépe závodní, i sport. závodní).  

Startovat mohou pouze platní členové SMČR (licence, známka). 
Startovné: senioři 100 Kč, junioři 20 Kč, žáci 5 Kč  

Průběh závodů: 
Hlavní kategorie:   
- základní kvalifikace: Lap Time 1 min. (nejrychlejší okruh, čas). 
- Finále 8x 2 minuty. Dvě varianty postupu do finále:  
1) při počtu do 8 závodníků postupují do finále všichni  závodníci /pro možnost 
lepšího nasazování může být však finále rozděleno na dvě skupiny, tj. 4+4/.  
2) při počtu 9 a více závodníků se pojede semifinále na 8x 1 minutu – dvě 
skupiny:  A) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 čas;  B) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 čas  
/také semifinále může být pro lepší nasazování vhodně rozděleno/. 
Z každé skupiny postupují první tři jezdci s největším počtem okruhů a dílků, 
a další dva s nejlepším výsledkem, bez ohledu na rozdělení skupin A a B. /Pro 
možnost lepšího nasazování může být rovněž finále rozděleno na dvě skupiny, 4+4/. 
Ostatní kategorie: finále 8x 1 minuta (resp. podle počtu závodníků – 4x 1, 6x 1,  
8x 1 minuta) 

PROGRAM 
PÁTEK  20. 5. POZOR! – páteční program jen v případě zájmu 
otevření klubovny……………………………………………………………v 17 hodin!!! 
trénink……………………………………………………………………………17.00 – 22.00 
SOBOTA 21. 5. 
otevření klubovny………………………………………………………………v 8 hodin!!! 
trénink……………………………………………………………………………..…8.00 – 9.30 
přejímka modelů………………………………………………………………..9.00 – 9.45 
zahájení závodu……………………………………………………………….…cca v 10.00 
vlastní závody (podle počtu kategorií)……………………………….10.15 – 17 

                                      SSrrddeeččnněě  zzvvoouu  ppoořřaaddaatteelléé 


