
 
 
 

          MMIISSTTRROOVVSSTTVVÍÍ    PPRRAAHHYY  MMLLÁÁDDEEŽŽEE  22001188                                

                       dráhové automodely SRC                                 
 
Vážení přátelé,  
zveme  vás  na  krajský závod automodelářů , který bude uspořádán 
z pověření  Svazu modelářů  ČR (KAuM ČR) klubem SCRC-Praha 7  
z DDM Praha 7 v úterý 10. dubna. 
 
místo:       Dům dětí a mládeže Praha 7 (klubovna - Tusarova ul. 1216/49-51, Praha 7-Holešovice) 
datum:     10. 4. 2018 - úterý                                    (Kalendář závodů KAuM ČR, závod č. 401) 
pořadatel: Slot Car Racing Club – Praha 7       (Modelářský klub SCRC-Praha 7 p.s. /SMČR č. 111/) 
autodráha:PRAŽSKÝ OKRUH         (osmiproudá autodráha, délka okruhu 30,1 m, dělení na 60 dílků)  
                        Značení podle mezinárodních předpisů; hodnocení PC programem SpyTech Manager 
 

čestný ředitel závodu:     Mgr. Jiří Svoboda – ředitel DDM Praha 7 
ředitel závodu:               Libor Putz – předseda pořadatel. klubu 
hlavní rozhodčí:              Ing. Pavel Kulovaný  – rozhodčí SRC 
rozhodčí:                       Luděk Seifert – vedoucí automod. kroužku 
 
Přihlášky: přímo na místě u přejímky. Případné další informace na http://scrc7.wz.cz 
 
PRAVIDLA 
● Závod je vypsán pro automodeláře „SRC“ ve věku 6 až 18 let. Závodníci budou  
   v případě potřeby rozděleni na mladší (rok narození 2006–2012) a starší (2003–2005) 
   žáky a případně i na juniory (rok narození 2000 – 2002). Závod je považován za  
   nominační závod pro Mistrovství ČR mládeže 2018 (Praha 7, 27. – 28. 4. 2018). 
● Vypsány jsou kategorie PR/32, PR/24 a ES G12 (viz Stavební pravidla pro M ČR mládeže  
   2018 – weby SMČR a SCRC-Praha 7). 
● Startovné 20 Kč (bez ohledu na počet obsazených kategorií). 
● Kvalifikace o postup do finále není vypsána.  
FINÁLOVÉ JÍZDY POJEDOU VŠICHNI účastníci dané kategorie v přiměřeně rozdělených 
skupinách. Finále se pojede v délce 8x 2 minuty (o pořadí rozhodne počet najetých okruhů  
a počet dílků okruhu v poslední jízdě). 
● Úspěšní závodníci budou odměněni diplomy a medailemi. 
 
PROGRAM v DDM Praha 7, Tusarova ul. 1216/49-51, Praha 7-Holešovice 
●  úterý  10. 4. – Mistrovství Prahy mládeže 2018  
●  otevření klubovny………………………………………………………………………….15.30 hodin 
●  trénink závodníků………………………………………………………………………….15.45 – 16.30  
●  prezence, přejímka modelů…………………………………………………………..16.15 – 16.45  
●  vlastní závody (přibližně, podle počtu startujících)……………………………..17.00 – 18.30 
●  vyhlášení výsledků (přibližně)............................................………………18.45 – 19.00 
 
                              K účasti v závodu Vás srdečně zvou pořadatelé 
 
 
            

 
 

 


