MK Púchov Vás týmto pozýva na Púchovský šampionát
autodráhových modelov áut v merítku 1:32

termín - 29.04.2017 - sobota
Usporiadateľ: ZTŠ Púchov
Miesto konania: Púchov – Novonosická ulica 1480– areál ZTŠ (bývalý dom Zväzarmu)
SRC - autodráha: 4 prúdová autodráha ITES, 20 metrov dlhá, napätie 14V.
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.
Juniori do 15 rokov v kategórii GT-AM - cestovné autá budú vyhodnotení zvlášť.
Súťažné kategórie:
01 - GT-PRO a GT-AM + DTM ( 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 - tu je znížené
napätie na 12V
Kategórii sa odjazdí, ak budú minimálne 3 jazdci, nebudú však ocenení diplomom, no budú
zaradení do výsledkovej listiny.

NOVINKOU - sú preteky DTM + GT
Preteky budú odštartované samostatne zhruba po 10.00 hod.
V týchto pretekoch sú povolené iba autá DTM a GT od výrobcu Carrera a Scalextric. Špecifikácia
GT-AM. Povolené úpravy - výmena vodítka, odstránenie pružiny vodítka a prepínač smeru u áut
Carrera a pneumatiky môžu byť SlotIt. Autá môžu byť nastriekané vo vlastných farbách.
Minimálna váha ja predpísaná na 95g. Autá ktoré sú ľahšie, musia byť dovážené.
začína sa preberaním modelov- autá po prebratí a zvážení sú uložené v uzavretom depe, kde
budú uložené počas celých pretekov DTM+GT.
Potom ide každý 1 minútu na zelenej dráhe, urobí sa Lap Time - čas na 1 kolo, z toho sa zostavia
semifinálové skupiny - ktoré pôjdu 4 x 2 minúty na každej dráhe.
Z týchto skupín sa zostavia finálové skupiny, ktoré pôjdu 4 x 3 minúty.
Čistenie pneumatík je povolené počas striedania drážiek.
Prví traja budú odmenení pohárom a diplomom
elektronická prihláška pre SRC. http://mkpuchov.eu/prihlaskaSRC.php,

Časový harmonogram sa bude odvíjať od počtu prihlásených a bude upresnený ráno:
08.00 - 08.30 - registrácia, organizačné veci, prihlášky, požičiavanie modelov
08.30 - 09.00 - voľný tréning a preberanie kategórie F2 + F1
09.00 - 09.20 - preteky kategórie Formule F2 + F1
09.25 - 09.35 - voľný tréning a preberanie kategórie LMP-1 a LMP-2
09.40 - 10.10 - preteky kategórie LMP-1 a LMP-2
10.15 - 10.40 - voľný tréning a preberanie modelov kategórie DTM a GT
10.45 - 13.00 - preteky DTM + GT-AM
13.05 - 13.10 - voľný tréning a preberanie kategórie GT-AM a GT PRO
13.15 - 13.40 - preteky kategórie GT-AM a GT-PRO
13.45 - 14.10 - losovanie a preteky kategórie EUROPA Cup
14.00 - vyhodnotenie odjazdených kategórií
Po vyhodnotení je znížené napätie na 12V.
14.20 - 14.40 - voľný tréning a registrácia kategórie GT-AM juniori a rodičia
14.50 - 16.00 - preteky GT-AM juniori a rodičia
16.15 - vyhodnotenie pretekov
Ocenenie pretekárov pri konečnom vyhodnotení:
- 5 pretekárov v kategórii - ocení sa pohárom iba 1. miesto, druhé a tretie miesto bude
ocenené diplomom.
- 6 a viac pretekárov v kategórii - ocenia sa pohárom a diplomom prvé 3 miesta .
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

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

