
Pravidlá  - GT 24 pre rok 2016 - 2017 
 

FORMÁT  - celodenné preteky 
 

Časový harmonogram:  

V jeden deň sa idú 2 samostatné preteky, ktoré budú samostatne ohodnotené bodmi do celkového 

hodnotenia. Celý harmonogram sa bude odvíjať podľa počtu prihlásených pretekárov. Preteky budú 

odštartované pri minimálnom počte 4 pretekárov celkovo. Nie je stanovený minimálny počet 

pretekárov pre kategóriu. Druhé preteky sa idú opačným smerom. 

 

07.30 - 08.45 - Voľný tréning - registrácia - preberanie modelov 

08.45 - 09.00 - Rozprava 

09.00 - 09.15 - Kvalifikácia - najrýchlejšie kolo 

 

Toto je rozpis pri dvoch skupinách A a B : 

1.preteky 

09.30 - 10.00 - 1.kolo pretekov - skupina A 

10.10 - 10.40 - 1.kolo pretekov - skupina B 

10.50 - 11.20 - 2.kolo pretekov - skupina A 

11.30 - 12.00 - 2.kolo pretekov - skupina B 

zverejnenie výsledkovej listiny po 1.pretekoch 

2.preteky - opačným smerom 

12.30 - 13.00 - 1.kolo pretekov - skupina A 

13.10 - 13.40 - 1.kolo pretekov - skupina B 

13.50 - 14.20 - 2.kolo pretekov - skupina A 

14.30 - 15.00 - 2.kolo pretekov - skupina B 

Vyhodnotenie oboch pretekov samostatne 

 

Časový harmonogram je možné upraviť po dohode pretekárov. 

Posádky: Posádka môže byť 1 - 2 členná.  

Štartovné - podľa rozhodnutia organizujúceho klubu - za celý deň 1 štartovné. 

Kategórie: 

Modely GT áut sú rozdelené podľa typu pohonu na 2 kategórie GT-Stock a GT-Open. Obe 

kategórie budú jazdiť súčasne, no vyhodnocované budú zvlášť.  

GT - Stock:  
Motor: 

-  povolené iba motory - Atomic Stock (AR-030 a AR-030- V),     Atomic Standart (AR-076-BB), 

Atomic Stock Plus 17mm (MO-028), Atomic Stock ZF     17mm (MO-031), Atomic Stock R 

(MO-006), Kyosho XSpeed (MZW8P), Kyosho Standard (MZ09P). Motory nesmú byť nijak 

upravované pre zvýšenie výkonu. 

Batérie:  

-  max. 4 x AAA NiMh 1,2 - 1,25V na článok 

Prevodový pomer: 

-  1: 6,14(7/43) a pomalšie  - napr:  7/44, 7/45, 6/43, 6/44. (pre info.: originálny Kyosho         

plastový diferenciál má 44 zubov) 

 

 



GT - Open:  
MOTOR    -  môže byť použitý ľubovoľný 

BATÉRIE  -  ľubovoľnej konštrukcie s menovitým napätím max. 7,4V 

RÝCHLOSŤ - modelu pred štartom, počas jazdy aj po jazde môže byť maximálne 30 km/hod. 

                          Meranie rýchlosti je vykonávané na meracom zariadení Tamiya. Kontrolu rýchlosti 

                          si  budú sledovať jazdci v tejto kategórii navzájom. 

Technické pravidlá: 
- Šírka predných kolies max. - 11 mm,  

- šírka zadného kolesa max. 14 mm,  

- max. priemer  31 mm, min. priemer 23 mm. 

- rázvor min. 98 mm max. 120 mm 

- max šírka cez zadné kolesá 82 mm 

- minimálna výška modelu na kolesách nad strechou je 45 mm 

- minimálna hmotnosť  karosérie  40 g len u GT- STOCK 

  u GT-OPEN nie je obmedzená minimálna váha karosérie 

 

Karoséria: 

Merítko 1:24 - Typu GT - NIE hybridné špeciály LeMans, musí zodpovedať tvaru reálnej predlohy,      

- (doporučujú sa predlohy karosérií z Európskych pretekov cestovných áut FIA GT3 a pod.) 

- nesmie byť priehľadná a musí byť farebne vyhotovená, 

- musí mať priehľadné predné sklo, bočné ani zadné okná nemusia byť zasklené. 

pre kat GT - OPEN - z ľubovoľného materiálu bez obmedzenia váhy 

pre kat GT - STOCK - môže byť amatérsky vyrobená z ľubovoľného materiálu mimo tzv.lexanu 

a iných čírych lisovaných materiálov, u ktorých bo bolo potrebné dováženie na prípustnú hmotnosť. 

Môže sa použiť aj plastová karoséria z hračky, alebo plastového modelu továrensky zhotovená. 

 

Zadné krídlo: 

Model musí mať zadné krídlo na dvoch podperách. 

Minimálne rozmery krídla: 

Min. šírka - 10 mm 

Min.dĺžka - 60 mm 

Min. výška nad zadnou časťou karosérie - 7 mm  

Krídlo musí byť pri štarte každej jazdy vrátane kvalifikačných jázd. Pokiaľ sa odlomí počas jazdy, 

model môže pokračovať v jazde, no pri nasledujúcej jazde musí byť namontované. 

 

Podvozok: 

-  môže byť ľubovoľnej konštrukcie s pohonom výhradne zadnej nedelenej nápravy, 

žiadna časť podvozku nesmie presahovať pôdorysný obrys použitej karosérie 

Mazanie kolies povolené - mazadlo bez zápachu.  Zákaz používať turbo a gyro.  

 

Bodovanie: 

Za každé preteky sa prideľujú body odzadu po 1 bode za každé umiestnenie.  

Príklad: V kategórii bude 6 pretekárov  

1. miesto - 6 bodov     4. miesto - 3 body 

2. miesto - 5 bodov     5. miesto - 2 body 

3. miesto - 4 body       6. miesto - 1 bod 

 



Víťazí pretekár s najvyšším počtom bodov. 

 Žiadne preteky sa neškrtajú. 

 

 

Formát pretekov - celodenné preteky : 
 

V tomto dni sa idú 2 samostatné preteky, obe na 2 x 30 minút . Obe preteky začínajú kvalifikáciou - 

zaznamená sa najrýchlejšie kolo.  

Vo finále sú 2 povinné zastávky v boxoch - jedna zo zastávok je výmena batérií. Povinná je iba u 

kategórie  GT-STOCK. U GT OPEN nemusí vymeniť batérie, no musí zastaviť, pripne si kolíček a 

pokračuje v jazde.  

Pri každej povinnej návšteve v boxoch si pretekár  pripne na vysielač kolíček na znak toho, že bol v 

boxoch. 

Počet pretekárov v jednej jazde: 

Počet pretekárov v jednej skupine si dohodnú pretekári  v deň konania pretekov.  Keď  bude 

pretekárov viac, rozdelia sa do skupín podľa výsledkov kvalifikácie. 

Kvalifikácia: 

Kvalifikácia trvá 3 minúty a zaznamená sa najrýchlejšie kolo. Podľa toho sa zostaví štartovný rošt. 

Počet kvalifikačných jázd ako aj finálových jázd je určený počtom prihlásených pretekárov.  

Kvalifikačná jazda trvá pre každú skupinu 3 minúty. Počas toho času majú povinnosť zájsť 

minimálne jedno merané kolo. Najrýchlejšie zájdené kolo bude pretekárovi zaznamenané a z nich 

bude zostavený štartovný rošt. Podľa tohto poradia si pretekári vyberú miesto určené pre pretekárov 

a príslušný box. Počas kvalifikácie môže jazdec nastavovať optimalizáciu modelu.  

Pretekár, ktorý neodjazdí ani jedno merané kolo, nebude pripustený do finálovej jazdy. 

 

Finále 

Keď je viac finálových skupín, tak ako prvá štartuje prvá skupina. Pokiaľ je počet pretekárov 

nepárny, tak bude vždy menší počet pretekárov v prvej skupine.  Ak sú pretekári rozdelení do 

skupín, tak pretekári, ktorí práve nejazdia robia nasadzovačov, ak sa v rozprave nedohodnú inak - 

napríklad, že každý si bude nasadzovať model sám.  

Preteky sa štartujú letmým štartom - vozidlá sa zoradia podľa poradia za Safety Carom - keď 

obsluha počítača dá pokyn k štartu, nasledujú zavádzacie vozidlo Safety Car. Počas tejto jazdy sa 

nesmú predbiehať - musia si udržiavať svoje pozície a nesmú predbiehať ani Safety Car. Ak 

náhodou niektoré vozidlo narazí tak, že ostane stáť, môžu ho ostatní predbehnúť, vozidlo sa v 

takomto prípade zaradí do kolony tak, aby ostatných nepoškodilo - nesmie predbiehať vozidlá pred 

sebou v snahe získať späť svoju pozíciu. Potom, ako Safety Car odbočí do boxov, sú preteky 

odštartované. Časomiera spustí obsluha počítača až po zájdení zavádzacieho vozidla do boxov. 

Pokiaľ nie je k dispozícii Safety Car - preteky sú odštartované pevným štartom. Ak sú pretekári 

rozdelení do skupín, tak v tom prípade musí usporiadateľ dbať na to, že prvý pretekár druhej 

skupiny bude na štartovom rošte na mieste za posledným pretekárom prvej skupiny. 

 

Vyhodnotenie pretekov 

Kritériom výsledku, je súčet počtu kôl oboch jázd s dosiahnutým časom potrebným pre 
dokončenie posledného kola nad stanovený časový limit.  Podľa takto korigovaného výsledku sa 
zostaví poradie pretekárov a pri tom nerozhoduje, v akej finálovej skupine pretekár šiel. V prípade 
rovnakého výsledku rozhoduje o poradi postavenie v kvalifikácii. 

Po zverejnení celkovej výsledkovej listiny sú prideľované body pre každú kategóriu zvlášť - GT-
OPEN a GT-STOCK - pritom nezáleží na tom, koľko pretekárov v ten deň v danej kategórii jazdí. 



Za tento deň budú oba preteky vyhodnotené samostatne a budú vytvorené 2 samostastné 
výsledkové listiny za 2 samostatné preteky.  

 
Do bodovania v deň pretekov sa počítajú všetky jazdy - žiadna sa neškrtá. Body sa prideľujú po  

1 odzadu. 

 

Spracoval: Martin Kumičak 


