
MISTROVSWÍ PRAHY M
dráhové automodely SRC

úoežr 2o2o

místo: DŮm dětí a mládeŽe Praha 7 (klubovna - Tusarova ul. 7216149-51, Praha 7-Holešovice)

danrm: 3l. 3. 2020 - úterý (Kalendář závodů rnuM čR, závod č. 0309)
pořadatel: SLOT CAR RACING CLUB-PRAHA 7 (Modelářský klub SCRC-praha 7 p.s. /SMČR č. 111/)
autodráha:PR4ŽSrý OKRUH (osmiproudá autodráha, délka okruhu 30,1 m,'dělení na 60 dílkůj

ZnaČení podle mezinárodních předpisů; hodnocení PC programem SpyTech Manager

čestný ředitel závodu: Mgr. Jiří Svoboda -ředitel DDM Praha 7
ředitel závodu: LiborPutz m.s. - předseda pořadatel. klubu
hlavní rozhodčí: Ing. Pavel Kulovaný - rozhodčíSRC
rozhodčí: Luděk seifeft - vedoucíautomod. kroužku

PřihláŠky: přímo na místě u přejímky. Případné další informace na http:/|scrc7.wz.a

PRAVIDIá (bližšíINFO: 774 950 242)
c Závod je vypsán pro automodeláře ,§RC* ve věku 6 až 18 le! držitele platných průkazů

Svazu modelářů Čn 1licencí). Závodníci budou případně rozděteni na mladší (roŘ narození
2008-2014) a starší (2005-2007) žáky a případně i na juniory (2002 -2004).
Krajský závodje současně nominačním závodem pro Mistrovshrí Čn mláaeže 2o2o
(pořadatel AMK SRC České Budějovice, 1, až 3. květen 2020).

o Vypsány jsou kategorie JPR/34 JPR|}4 a Production Ll24 (viz Stavební pravidla 2019
na webu SMCR).

o V případě zájmu se pojedou i náborové závody žákú z kroužků pro závodníky bez ticencí.
o StaÉovné 20 Kč (bez ohledu na počet obsazených kategorií).
o Kvalifikace o postrrp do finále není vypsána.

FINÁLOVÉ lízov POJEDOU vŠrcnnr 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). Pořadatel si vyhrazuje upravit program podle počtu
závodníků

. ÚspěŠní závodníci ,,Mistrovshrí Prahy 2O2O* budou odměněni diplomy a medailemi.

PROGRAM v DDM Praha 7, AUTODRÁHA' Tusarovaul.1216149-51, Praha 7-Holešovice
úteď 31. 3. 202O - Mis_tr.ovshrí Prahv m!á{eže 2020

o otevření klubovny...
r náborový závod žákúz přípravného automod. kroužku
o trénink žáků z automod. kroužků.....
. prezence, přejímka modelů......
r vlastní závody (přibližně, podle počtu startujících).
o vyhlášení výsledků (přibližně)..,

.........14.30 hodin
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30

........16.30 - 16.45
........,17.00 - 18.30
,,.....,.18.45 _ 19.00

K úěasti v závodu Vás srdečně zvou pořadatelé

Váženípřátele,
Teme uás na krajskýzávod automodelářů, kterýbude uspořádán
z pověření Suazu modelářů CR (I(AuM Čn1 *tubem §CRC-praha 7
v DDM Praha Z v úterý 37. března, (PŮvodní termín 24. 3. 2020)


