


 

1. Pořadatel 
 

Automodelářský klub SCRC-Praha 7 ve spolupráci s klubem AMC Podbaba. 

 

Ředitel závodu a hlavní rozhodčí: Pavel Kulovaný 

Pomocní rozhodčí:   členové pořadatelských klubů 

 

2. Termíny závodů 

 

úterý 23.9.2014 SCRC-Praha 7 

středa  29. 10. 2014 AMC Podbaba 

úterý 2.12.2014 SCRC-Praha 7 

středa 7.1.2015 AMC Podbaba 

úterý 10.2.2015 SCRC-Praha 7 

středa 11.3.2015 AMC Podbaba 

úterý 14.4.2015 SCRC-Praha 7 

středa 13.5.2015 AMC Podbaba 

úterý 9.6.2015 SCRC-Praha 7 

 

3. Místa konání 

 

AMC Podbaba  Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, Praha 6 – Podbaba 

SCRC-Praha 7  DDM Praha 7, Na Výšinách 1, Praha - 7 Letná 

 

4. Startovné 

 

Senioři   70 Kč                                                                                                                       

Žáci a junioři  30 Kč 

 

Z vybraných finančních prostředků ze startovného náleží 70% pořadateli, zbývajících 

30% náleží pokladně seriálu.  

 

5. Časový program 

 

18:00 -    18:30 přejímka modelů 

18:40   start závodu 

 

trénink probíhá do 18:15 

 

Systém závodu:   8x3 min  

Přestávka mezi jízdami: 1 a ½ min 

 

 

6. Bodování 

 

Jezdci jsou bodováni od 1. do 27. místa. 

 

30-27-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

 



 

7. Stavební pravidla 

 

Kategorie PR/24 podle platných pravidel SMČR s těmito úpravami: 
 

- minimální světlost mezi zadními koly 0,4 mm 

- maximální výška spodní hrany zadního nárazníku 18 mm (viz obr. 1) 

 

 

 

Obr. 1 

8. Organizační připomínky 

 

· Vzhledem k nejasnostem o dalším fungování klubu SCRC-Praha 7 ve stávajících 

prostorech DDM Praha 7 jsou vypsány pouze dva závody Pražského poháru do konce 
roku 2014 a to pouze na dráze klubu AMC Podbaba. Po skončení druhého závodu 
proběhne celkové vyhlášení této zkrácené sezóny. 
 

· Vzhledem k aktuálním informacím o rekonstrukci budovy kde sídlí klub SCRC-Praha 7 

se upravují termíny závodů Pražského poháru. Na Letné pojedeme první závod 

původně plánovaný na Podbabu a druhý na začátku prosince. Dle dostupných 

informací se bude jednat opravdu o poslední závody Pražského poháru, které na této 

dráze pojedeme.  

 

· Doplněny termíny do letních prázdnin roku 2015, tedy do konce sezóny 2014/2015. 

 

· Na prvním závodě Pražského poháru všichni jezdci absolvují kvalifikaci na 1 min – 

měří se čas nejlepšího kola, podle tohoto pořadí budou rozděleni do skupin. 
Na dalších závodech budou jezdci rozděleni do skupin podle průběžného pořadí a to 
bez výjimek.  

 

· Každý závodník je povinen po dojetí své skupiny nasazovat skupině následující. První 
skupině nasazují jezdci poslední skupiny. 

 

· Průběžné výsledky a výsledky ze závodu budou nejpozději do 3 dnů rozeslány 
elektronickou poštou a uveřejněny na klubovém webu. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu či doplnění pravidel. 

Propozice zpracoval: Pavel Kulovaný 


