
 
SERIÁL ZÁVODŮ kategorie SCA/24 

 
ORGANIZAČNÍ  PRAVIDLA  ZÁVODŮ  2020/2021 
 
Závody seriálu mohou být ovlivněny zdravotní situací kolem koronaviru 
 
1] Seriál, počet závodů a termíny 
1a) Vyhlašovatelem  i  pořadatelem  seriálu je  SCRC-Praha 7, závody se pojedou na 
osmiproudé autodráze PRAŽSKÝ OKRUH.  Seriál 2020/2021 tvoří 10 závodů, které se  
pojedou každý měsíc, vždy ve čtvrtek. [změny vyhrazeny] 
1b) Termíny jsou vybrány tak, aby se jelo přibližně týden po Pražském poháru: 24. 9.;  
29. 10.; 26. 11.; 17. 12. 2020 / 21. 1.; 18. 2.; 18. 3.; 22. 4.; 20. 5.; 17. 6. 2021.  
1c) Poznámka: Osvětlení modelu je povoleno. Prosincový závod (17.12.) se možná pojede  
se světly – bude ještě upřesněno.   
 
2] Systém závodu 
2a) V každém závodu se pojedou dvě rozjížďky na 8x 2 minuty (pauza 1,5 min.), a to bez 
nasazovačů. Pokud auto (model) vypadne z drážky bude jízda zastavena (rozhodčím, 
případně i za použití dálkového ovládání). Vypadnuté (tj. havarované) auto se odstaví mimo 
dráhu, ostatní auta /závodníci/ však pokračují v započaté jízdě dál. Při střídání drážek (barev) 
je havarované auto nasazeno v místě předešlého vypadnutí do další drážky a závodník s ním 
pokračuje dál v jízdách dané rozjížďky, až do případného dalšího vypadnutí. 
2b) V době odstavení vypadnutého auta se na něm nesmí provádět opravy ani jakákoli 
údržba. Při střídání drážek („barev“) lze na autech pracovat. 
 
3] Body za umístění v závodu    
3a) Bodováno je 20 prvních míst. 1. místo=20 bodů; 2. místo=17 bodů, 3. místo=15 bodů, 
4. místo=14 bodů a dál ubráno po 1 bodu do 16. místa (2 body). 17. až 20. místo 1 bod. 
Vypsána je i tzv. Prémie, tedy +1 bod za nejrychleji zajetý okruh v rozjížďce. 
3b) Konečné pořadí v závodu v daném termínu bude určeno součtem bodů za dvě rozjížďky. 
Za jeden závod lze tedy získat maximálně 42 bodů (20+20+2). 
 
4] Vyhodnocení konečného pořadí  v seriálu   
4a) Do hodnocení konečného pořadí v seriálu se každému závodníkovi započte maximálně 
devět závodů, takže jeden ze závodů „lze i vynechat” (bere se však v úvahu při rovnosti 
bodů). 
4b) Vyhodnocení a předání cen proběhne na závěr desátého závodu. Je předpoklad, že mezi 
cenami budou i věci na modely SCA/24 (vše bude ještě upřesněno v průběhu seriálu). 
 
5] Startovné 
5a) Za jeden závod 100 Kč senioři, 30 Kč junioři a žáci  
 
6] Časový plán závodu 
- otevření  klubovny…….…………………………………………..17.00 
- trénink……………………………………………………...17.15 – 18.30 
- přejímka…………………………………………………….18.30 – 19.00 
  /přejímka u prvního závodu může být delší/ 
- závod…………………………………………………..19.15 – cca 21.30 


