
 

 

 

                                  Propozice 
9. a 10. závodu Mistrovství České republiky 

v kategorii GT/24 a MC/24  
a 5. pohárového závodu formulí 

                                                    v roce 2018 
 
 

Datum: 14. – 15. 9. 2018 (Kalendář KAuM ČR, závod číslo 903)  
                /Pozn.: jede se jako náhrada za Chomutov, závod č. 1004 z 20. 10. se pojede v Chomutově/ 

Pořadatel: SCRC-Praha 7 (ev. č. 111)  
 
Místo: Klubovna SCRC-Praha 7, ta je v DDM Praha 7, Tusarova ul. 1216/49-51, Praha 7-
Holešovice. Je to poblíž Libeňského mostu, stanice tramvají Maniny, linky 1, 6,  14, 25  
(např. od metra C /Vltavská/ či B /Palmovka/). Tusarova ulice je velmi dlouhá, rovnoběžná  
s ul. Dělnická. Dům č. 49-51 je mezi ulicemi Na Maninách a V Háji. Parkování aut v okolních 
ulicích (lze i zdarma). 
Autodráha:  PRAŽSKÝ OKRUH (osmiproudá, délka 30,1 m, zdroj 8, 12, 16 V/ 35 A, značení 
drážek „klasické“, počítání SpyTech, vizualizace – monitory, Data projektor) 
 
Kategorie:    GT/24, MC/24 – Mistrovství České republiky 
               Formule 1/20 – Pohárový závod 

 
ředitel závádu – Libor Putz     hlavní rozhodčí – Pavel Hora 
technická přejímka – Jaroslav Tolar, Jaroslav Švarc Jaroslav, Jiří Pražák 
 
Systém závodů: 
GT/24, MC/24 - ve skupinách, od nejhorších po nejlepší, podle výsledků předchozího závodu. 
                       Závodníci, kteří se zatím nezúčastnili budou zařazeni jako poslední, v pořadí   
                       v jakém se dostaví k přejímce. Závod se jede 8x 1,5 minuty, pauza mezi      
                       jízdami 1 minuta. 
Formule - ve skupinách, od nejhorších po nejlepší, podle výsledků předchozího závodu. 
               Závod se jede rovněž 8x 1,5 minuty, ale pauza mezi jízdami 2 minuty. 
Závody budou probíhat podle Soutěžních (2015) a Stavebních pravidel (2017).   
Při závodech platí zákaz používání chemických látek na úpravu pneumatik, je povolen  
pouze technický benzin. 
 
Ubytování: V prostorách DDM (klubovny), podložky pro přihlášené jsou k dispozici. V celé 
klubovně je zákaz kouření. Cena za nocleh 50 Kč. 
         
  Časový program: 
pátek   14. 9. 2018 – otevření klubovny v 17 hodin, volný trénink do 22.30 hodin 
sobota 15. 9. 2018 – otevření klubovny v 7.30 hodin, program podle časového rozpisu 
seriálu. Start formulí v 8 hodin, následují kategorie GT/24 a MC/24 podle počtu startujících. 
 
Přihlášky: do 12. 9. 2018 na www.mk-most.tode.cz 
email: dudko.putz@seznam.cz, případně na tel. 774 960 242 včetně požadavků na noclehy.  
 
 


