
TROFEJ CESTOVNÍCH AUTOMOBILŮ   
                    50 let klubu SCRC-Praha 7 

 
pořadatel: Slot Car Racing Club – Praha 7
datum:      sobota 27. října 2018 (závod č. 904) – /pův. termín 22. 9./    
místo:       Dům dětí a mládeže Praha 7 
                     ul. Tusarova č. 1260/49-51, PRAHA 7-Holešovice 

 
autodráha: Pražský okruh (osmiproudá, délka 30,1 m, zdroj 8, 12, 16 V /  
35 A, značení drážek „klasické“, počítání SpyTech, vizualizace – monitory,  
Data projektor)    

První ročník závodu „TROFEJ CESTOVNÍCH VOZŮ“ pro modely malých 
cestovních automobilů do roku výroby 1976. 
Kategorie SRC – mcest./24; resp. mcest./24/A, mcest./24/B  

Hlavní závod o Trofej cestovních vozů je vypsán v kategoriích mcest./24; malé 
cestovní vozy skupin A (např. Austin Mini Cooper, Abarth Fiat 500, Honda S500 
apod.) a B (např. Ford Cortina, NSU 1200 TT, Simca 1000 apod.). Stavební  
pravidla a rozdělení značek modelů do skupin A a B jsou v příloze.  
Pojedou se dva finálové závody na 8x 5 minut. V prvním závodě budou startovat 
modely skupiny A, ve druhém modely skupiny B. Součet najetých okruhů v obou 
závodech určí celkové pořadí v „Trofeji“. Bude vyhodnoceno i dílčí pořadí ve 
skupinách. Pokud bude více než 10 závodníků v kategorii pojedou se 2 skupiny. 

Dále jsou vypsány závody kategorií Old/24M, Old/24S, Old/24C a Vzpomínkový závod 
kateg. A4/24, protože I. ročník závodu Dvěma směry – na který tímto závodem volně 
navazujeme – byl vypsán v roce 1978 právě pro tuto kategorii. 
Vždy jeden závod na 8x 1 minutu (případně 4x 1 min. či 6x 1 min. – podle počtu 
startujících). 

Startovat mohou pouze platní členové SMČR (licence, známka).   
Startovné (bez ohledu na počet kategorií): 
50 Kč senioři (nad 18 let), účastníci hlavního závodu 100 Kč 
20 Kč junioři (do 18 let) 
10 Kč žáci (do 15 let) 

PROGRAM – 27. 10. 2018 
otevření klubovny………………………………………………………………v 8 hodin!!! 
trénink……………………………………………………………………………..…8.00 – 9.30 
přejímka modelů………………………………………………………………..9.00 – 9.45 
zahájení závodu……………………………………………………………….…cca v 10.00 
vlastní závody (podle počtu kategorií)……………………………….10.15 – 16.30 

                Srdečně zvou pořadatelé 


