
MK Púchov Vás týmto pozýva na verejné preteky  

autodráhových modelov áut v merítku 1:32 

a preteky RC GT/24 

 
termín - 19.02.2017 - nedeľa 

Usporiadateľ:  ZTŠ Púchov 

Miesto konania: Púchov – Novonosická ulica 1480– areál  ZTŠ (bývalý dom Zväzarmu) 

SRC - autodráha: 4 prúdová autodráha ITES, 20 metrov dlhá, napätie 12V.  

 Preteky sú vypísané pre autodráhové  modely SRC v merítku 1:32 komerčne predávané, modely 

z domácej autodráhy, ale aj ručne robené modely 

 

Propozície: 

Pretekať môžete s vlastnými modelmi, alebo si ich môžete zapožičať u usporiadateľa. 

Ovládače Carrera s brzdou sú k dispozícii na autodráhe. Preteky sú vypísané pre autodráhové 

modely SRC v merítku 1:32 - komerčne predávané, ale aj ručne robené modely. 

Na základe skúseností, ktoré neustále získavame, sme nechali svetlosť modelu minimálne 0,7 

mm. Pod prevodom však musí byť väčšia ako 0,4 mm pretože vodiče dielov Ites vystupujú 

miestami až 0,4 mm nad povrch dráhy. 

 

Juniori do 15 rokov v kategórii GT-AM - cestovné autá budú vyhodnotení zvlášť. 

 

Súťažné kategórie: 

01 - GT-PRO a GT-AM  ( po dohode môžu jazdiť spolu ale vyhodnotíme ich zvlášť ) 

02 - LMP-1 a LMP-2 (po dohode môžu jazdiť spolu ale vyhodnotíme ich zvlášť ) 

03 - Formule1 + F2 ( F1 + F2 - po dohode môžu jazdiť spolu ale vyhodnotíme ich zvlášť) 

04 - EUROPA Cup - špeciálna kategória s klubovými autami ITES asi z roku cca.1969. 

 

Keď budú v kategórii aspoň 4 jazdci, tak odjazdia kategóriu samostatne, ak budú iba traja a menej 

tak pôjdu súčasne. 

 

elektronická prihláška pre SRC. http://mkpuchov.eu/prihlaskaSRC.php,  

 

Časový harmonogram sa bude odvíjať od počtu prihlásených a bude upresnený v sobotu ráno: 

08.00  -  08.30 - registrácia, organizačné veci, prihlášky, požičiavanie a preberanie modelov 

08.30  -  09.00 - voľný tréning a preberanie kategórie F2 + F1 

09.05  -  09.30 - preteky kategórie Formule F2 + F1  

09.30  -  10.00 - voľný tréning a preberanie kategórie LMP-1 a LMP-2 

10.05  -  10.30 - preteky kategórie LMP-1 a LMP-2 

10.35  -  11.00 - losovanie a voľný tréning kategórie EUROPA Cup 

11.05  -  12.00 - preteky kategórie EUROPA Cup 



12.00  -  12.30 - voľný tréning a preberanie kategórie GT-AM juniori a rodičia 

12.35  -  14.00 - preteky kategórie GT-AM juniori a rodičia 

14.05  -  14.15 - vyhodnotenie kategórie GT-AM juniori a rodičia 

14.15 -   14.45 - voľný tréning a preberanie kategórie GT-AM - GT-PRO 

14.50 -   15.30 - preteky kategórie GT-AM - GT-PRO 

15.40 -    vyhodnotenie 

 

 

Štartovné SRC autodráha Za každú kategóriu 2 € 54,-Kč 

požičanie autíčka pre jednu kategóriu 1 € 27,-Kč 

Juniori (do 15 rokov vrátane )platia jednotné štartovné 3 €  (81,-Kč) bez 

obmedzenia počtu kategórií 

 

 

Stručný popis organizácie pretekov: 

Preberanie modelov: 

Každý pretekár vezme modely s ktorými sa rozhodnete pretekať a idete s nimi k preberaniu. 

Technický komisár Vám model skontroluje podľa pravidiel, zapíše Vás do štartovnej listiny a 

modely uloží na miesto na to určené - DEPO. 

- model Vám vydá až pred tým, ako s ním pôjdete jazdiť. 

Kvalifikácia: 

- kvalifikácia sa ide z dôvodu, aby sa urobil štartovný rošt podĺa výkonnosti jednotlivých 

pretekárov v každej kategórii.  Kvalifikácia sa jazdí na 1 minútu na jednej drážke. To znamená že 

jazdec jazdí sám na pokyn rozhodcu. 

Finálové - jazdy: 

Po skončení rozjázd sa v danej kategórii urobí štartovný rošt a podľa pozície v štartovnej listine sú 

pretekári rozhodcom vyzvaní k jazdám. Jazdí sa od najslabších až po najvýkonnejších. Jazdí sa po 

štyroch, po 2 minúty (alebo aj viac podľa dohody) na každej drážke 4 prúdovej autodráhy. 

Systém jázd každej štvorice.  

Pretekári sa postavia na štart podľa grafiky, ktorú uvidia na obrazovke monitoru. Na autíčko do 

prednej časti si nalepia farebnú pásku (lepík) podľa farby drážky na ktorej práve jazdia. Na pokyn 

rozhodcu je im spustený tréning 1 minúta - teraz má pretekár naposledy možnosť vyskúšať si 

autíčko. Po skončení 1 minútového tréningu si položí autíčko na štartovnú rovinku. Dráha je 

vypnutá, takže môže stlačiť ovládač naplno a čakať na štart. Rozhodca spustí štartovací proces - 

pretekár uvidí na monitore koľko času mu ostáva do štartu a je to hlásené aj zvukovým signálom. 

Jazdí stanovený čas a po skončení sa dráha automaticky vypne.  

Striedanie drážiek: 

Na výmenu drážiek má pretekár čas 1 minútu. Pretekár sa posúva podľa grafiky na monitore, 

alebo aj podľa grafiky na nástenke. Prehodí si ovládač ak používa svoj, potom si vezme príslušnú 

farebnú lepiacu pásku (lepík), ide k svojmu autíčku, odlepí pôvodný lepík a dá tam nový podľa 

farby drážky na ktorú sa posunul, v tom čase si môže upraviť zberače na vodítku, prípadne očistiť 

pneumatiky. Autíčko preloží v tom istom mieste na príslušnú drážku a vráti sa na stanovište 

pretekárov a čaká na štart druhej jazdy. Takto sa to opakuje až do poslednej - štvrtej jazdy. Po 

skončení poslednej - štvrtej jazdy nechá autíčko na mieste kde zastavilo po vypnutí časového 



limitu a rozhodcovi nahlási číslo úseku v ktorom autíčko zastavilo. Po zapísaní čísla úseku si odloží 

autíčko a postaví sa k dráhe na miesto nasadzovača. 

Pravidlá pre verejné preteky SRC nájdete na našej stránke: 

http://mkpuchov.eu/doc/Pravidla_SRC.pdf 

 

Príďte - ovládače aj autíčka Vám zapožičiame. 

 

Ako sa k nám dostať: 

Púchov – Novonosická ulica 1480– areál  ZTŠ (bývalý dom Zväzarmu) 

GPS súradnice dráhy v Púchove. 

N 49,117758 (severne)  -  E 18,331222 (východne) 

alebo - N 49° 07' 04.20"  -  E 18° 19' 52.20" 

 

Za modelársky klub Púchov  

Kumičak Martin 

maxipuchov@gmail.com 

http://mkpuchov.eu/ 

https://www.facebook.com/mkpuchov/?ref=aymt_homepage_panel 


