MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MLÁDEŽE
SRC – dráhové modely automobilů
Vyhlašovatel:
Svaz modelářů České republiky
Pořadatel:
Modelářský klub, SLOT CAR RACING CLUB – Praha 7 p.s. (reg. č. 111)
Datum: 27. – 28. duben 2018 (závod číslo 407)
Místo konání: Dům dětí a mládeže Praha 7, resp. klubovna SCRC-Praha 7,
Tusarova ul č. 1216/49-51, PRAHA 7-Holešovice
GPS: 50.1020136N, 14.4533328E
Poznámka:
Závod je pořádán v rámci oslav 50 let klubu SCRC-Praha 7 (1968 – 2018)
Čestné ředitelství Mistrovství České republiky mládeže 2018
Mgr. Jan Čižinský - starosta městské části Praha 7, který nad M ČR
mládeže 2018 převzal oficiální záštitu
Mgr. Jiří Svoboda - ředitel DDM Praha 7
Ing. Petr Cejnar - zastupující předseda Svazu modelářů ČR
Organizační štáb M ČR mládeže 2018:
- ředitel soutěže: Libor Putz - předseda pořadatelského klubu SCRC-Praha 7
- hlavní rozhodčí: Petr Veselský - školený rozhodčí, SCRC Jihlava
- rozhodčí: Vratislav Polívka - školený rozhodčí, SCRC-Praha 7
- technická komise: zástupci zúčastněných klubů
- pořadatelé: členové pořadatelského klubu
Soutěžní kategorie a věkové rozdělení:
kategorie SRC [viz STAVEBNÍ PRAVIDLA MODELŮ platná od 1. 1. 2017]:
PR/32 - polomakety cestovních a GT vozů (1:32) [odstavec 6.1.]
PR/24 - polomakety cestovních a GT vozů (1:24) [odstavec 5.2.]
ES G12 - polomakety prototypů a sportovních vozů se zakrytými koly (1:24)

[odstavec 5.5.]
/výjimky z pravidel, obdobné jako na M ČR mládeže 2017, uvedeny v příloze/
mladší žáci (narození 2006 – 2012 včetně)
starší žáci (narození 2003 – 2005 včetně)
junioři (narození 2000 – 2002 včetně)
Nominace na mistrovství:
Mistrovství ČR mládeže se může zúčastnit každý člen SMČR (držitel platného průkazu
SMČR - licence) splňující uvedený věkový limit, který v letošním roce absolvoval

alespoň jeden ze závodů uvedených v oficiálním Kalendáři soutěží KAuM ČR.
Nezapomeňte si vzít průkaz SMČR (licenci) s sebou na mistrovství!
Startovné:
Startovné 100 Kč (bez ohledu na věk a počet kategorií)
Registrace k závodu do 14. dubna 2018:
Všichni zájemci o účast v závodu (viz věkové skupiny) jsou povinni se přihlásit do
14. 4. 2018. Přihlášku pošlete na: dudko.putz(@)seznam.cz (mobil 774 960 242)
Přihláška musí obsahovat: celé jméno závodníka, datum narození, číslo licence, název
klubu (bylo by vhodné posílat přihlášky hromadně za celý klub).
Autodráha:
PRAŽSKÝ OKRUH; délka okruhu 30,1 m, 8 drážek /rozteč 130 mm/, barevné značení
podle mezinárodních pravidel, zdroj 8, 12, 16 V / 35 A, vyhodnocování elektronické
/SpyTech Manager/, zobrazení výsledků monitory a Data projektor.
Pravidla:
Pro mistrovství platí oficiální platná „Stavební pravidla modelů“ a „Soutěžní pravidla
dráhových automodelářů“. Případné problémy bude řešit ředitelství mistrovství
(především organizačně-soutěžní) a technická komise (technické náležitosti).
Ubytování:
Pro přihlášené závodníky zajištěno bezplatně přímo v prostorách DDM Praha 7
(klubu). Spacáky je lépe mít vlastní, podložky na spaní budou zapůjčeny. Rodinné
doprovody apod. si ubytování musí zajistit - viz ubytovny a hotely v okolí.*
Stravování:
Pro závodníky zajištěno bezplatně (od pátečního večera do sobotního večera –
restaurace Port Stanley (150 kroků od klubu). Drobné občerstvení /nápoje, sušenky
apod./ formou placeného bufetu přímo v klubu.
Poznámka:
Nárok na bezplatný nocleh a stravování má za každý zúčastněný klub rovněž vedoucí
týmu. Parkování je možné v okolí klubu – viz mapka (III. strana obálky).
Časový harmonogram:
[změny vyhrazeny]
pátek 27. 4. 2018
Od 12 hodin volný trénink, příjezd a prezence účastníků (klub otevřen od 11.30)
16.00
oficiální zahájení Mistrovství ČR mládeže 2018
16.30 – 18.00 trénink kateg. PR/32 (90 minut)
17.30 – 18.00 přejímka PR/32 (cca 30 minut)
18.00 – 18.30 večeře
18.30 – 19.15 kvalifikace PR/32 (cca 45 minut)
19.20 – 21.20 závod PR/32 (cca 120 minut)

21.20 – 22.00
(21.30

volný trénink
případná schůzka zástupců klubů)

sobota 28. 4. 2018
7.30 – 8.00
snídaně
8.00 – 9.30
trénink kateg. PR/24 (90 minut)
9.00 – 9.30
přejímka PR/24 (cca 30 minut)
9.30 – 10.15
kvalifikace PR/24 (cca 45 minut)
10.20 – 12.20
závod PR/24 (cca 120 minut)
12.20 – 14.00
oběd
13.30 – 15.00
trénink kateg. ES G12 (90 minut)
14.30 – 15.00
přejímka ES G12 (cca 30 minut)
15.00 – 15.45
kvalifikace ES G12 (cca 45 minut)
16.00 – 18.00
závod ES G12 (cca 120 minut)
18.15 – 19.00
vyhlášení výsledků, předání cen, ukončení mistrovství
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle počtu startujících.
Přejímka aut – DEPO:
Přejímka začne vždy 30 minut před startem dané kategorie. Přejímku provede hlavní
rozhodčí. Převzaté automodely zůstanou uloženy v uzavřeném depu (případnou
manipulaci s těmito modely povoluje pouze ředitel závodu). POZOR! Závodníci, kteří
by nemohli předložit platný průkaz SMČR (licenci) nebudou k závodu převzati.
Závodníkovi bude model vydán na start kvalifikace, po odjetí své jízdy vrátí model
zpět do depa.
Po ukončení kvalifikace budou vydány modely vždy závodníkům příslušné finálové
skupiny. Po ukončení závodu dané finálové skupiny budou modely vráceny zpět do
depa (pro případnou kontrolu).
Soutěžní pravidla (viz vydání platné od 1. 1. 2015):
Všechny věkové skupiny jedou závod společně, ale ve výsledcích budou hodnoceny
zvlášť (pokud budou v příslušné věkové skupině alespoň tři závodníci, jinak budou
přiřazeni k nejbližší vyšší věkové skupině).
Systém závodů: kvalifikace - Lap Time na 1 minutu (platí nejrychlejší kolo); podle
kvalifikace budou závodníci rozděleni do 8členných finálových skupin. Finále - závod
na 8x 3 minuty (pauza na střídání drážek 1,5 minuty). Před startem je tzv. Warm Up
(zahřívací kola). Poté už musí zůstat auta na dráze a následuje start. Konečné pořadí
v kategorii určí počet najetých okruhů + dílky najeté v posledním okruhu (okruh je
rozdělen na 60 dílků). Při rovnosti výsledku rozhoduje lepší pořadí z kvalifikace.
První startuje skupina III. /„24 – 17“/, poté II. /„16 – 9“/ a I. /„8 – 1“/.
Nasazování modelů:
III. skupině nasazuje I. skupina; II. nasazuje III. skupina; I. nasazuje II. skupina.
Ředitel závodu má možnost tuto povinnost upravit (rozšířit).

Odměny – ceny:
Závodníci umístění v dané kategorii na prvním až třetím místě budou odměněni
diplomy a medailemi od SMČR (i s přihlédnutím k věkové skupině).
Závodníci umístění v absolutním pořadí na prvním až třetím místě dané kategorie
získají pohár.
Případné věcné ceny budou udělovány a rozdělovány podle možností a přání dárců
(sponzorů).
Pozn.: Uvedená organizační pravidla M ČR mládeže 2018 včetně příloh (viz rovněž web
SCRC7.wz.cz) schválil KAuM ČR na svém zasedání 19. 2. 2018.

*) Ubytovny a hotely
Hostel (ubytovna) Holešovice, Dělnická 217/3, Praha 7-Holešovice
(777 775 522; info(@)tophostel.cz)
Hostel (ubytovna) Plus Prague, Přívozní 1562/1, Praha 7-Holešovice
(220 510 046; info(@)plusprague.com)
Plaza Alta Hotel, Ortenovo náměstí 1086/22, Praha 7-Holešovice
(220 407 082; reception(@)plazahotelalta.com; www.plazahotelalta.com)
Leon hotel, Ortenovo náměstí 1026/26, Praha 7-Holešovice
(220 941 351; info(@)leonhotel.eu; www.leonhotel.eu)
Hotel Extol Inn Praha, Přístavní 340/2, Praha 7-Holešovice
(220 876 541; info(@)extolinn,cz; www.extolinn.cz)

