
 Pozývame Vás týmto  na   
vytrvalostné preteky 

PÚCHOVSKÝ  MARATÓN  
hodinové šprinty jednotlivcov 4 x 15 minút  

Preteky sa budú konať 07.11.2015 na dráhe v Púchove. 
 

P R O P O Z Í C I E  
 
Usporiadateľ:  ZTŠ Púchov 
Miesto konania: Púchov – Novonosická ulica 1480– areál  ZTŠ (bývalý dom Zväzarmu) 
Súťažné kategórie :  
 
1:24 - Expert 
GT autá -  ( môže 1:24 Retro, 1:28 Open, 1:28 Stock) 
TRUCK 
 
Kategória sa odjazdí pri minimálnom počte 4 jazdcov v danej kategórii. Ak budú 3 juniori v 
kategórii GT, budú vyhodnotení zvlášť. 
Počítacie  zariadenie  :  Robitronic 
 
Štartovné     juniori  2 € 55,-Kč 
 seniori 6 € 170,-Kč 
 
Riaditeľ preteku  :  Kumičak Martin, Supek Martin 
 
Prihlášky  :  najneskôr deň pred konaním pretekov do  – 20.00 hod.  
                      stránke:  http://mkpuchov.eu/ 
 
Rozvrh pretekov piatok 17:00 20:00 individuálny  tréning 
 sobota 07:00 08.00   Voľný tréning 
  08.00 08.10   rozprava 
  08.15 08.40 Kvalifikačné jazdy  
  08.50 14.00 Finálové jazdy  
  14.30 Vyhodnotenie 
 
Mazanie pneumatík je povolené iba mazadlom, ktoré nepoškodzuje dráhu a je bez zápachu!!! 
 
Formát pretekov: 
Po dohode v rozprave môžu byť v tento deň odštartované 2 samostatné preteky.  
 
Po rozprave sa ide 3 minútová kvalifikácie. 
Po skončení kvalifikácii je 10 minútová prestávka a začínajú 15 minútové finálové jazdy. 
Vždy, po 15 minútovej jazde je maximálne 10 minútová prestávka a ide ďalšia skupina na 
svoju 15 minútovú jazdu. Takto bude jazdiť 4 x po 15 minút každá skupina. 
Preteky sa štartujú hromadne zo štartovného roštu a to na pokyn štartéra. Pozíciu na štartovnom 
rošte určuje poradie z kvalifikácie, kde najlepší pretekár z kvalifikácie zaujíma prvé miesto na 
štartovnom rošte, atď., 

Kto nestihne štart, odštartuje počas pretekov z boxovej uličky a to tak, že jazdec sa 
postaví na pozíciu 8 – celkom vľavo pri pohľade na dráhu – nech neprekáža už jazdiacim 
pretekárom, autom  prejde boxovú uličku až k výjazdu na dráhu a požiada o povolenie obsluhu 
počítača o vjazd na dráhu. Až po súhlase riadiaceho, môže pokračovať v pretekoch. 



Pri vjazde na dráhu z boxovej uličky každý pretekár dbá na to, aby neohrozil 
jazdiacich pretekárov.  

V každej 15 minútovej jazde sú 2 povinné zastávky v boxe. Najskôr 3 minúty po štarte 
a najneskôr 3 minúty pred skončením. Počas zastávky model zastane v boxe, pilot zdvihne 
kolíček a pripne si ho na anténu. Potom môže pokračovať v jazde. 

KVALIFIKÁCIA: 
Preteky začínajú 3 minútovou kvalifikáciou všetkých áut podľa rozpisu. V kvalifikácii sa 
zaznamená jedno najrýchlejšie kolo a podľa toho sa zostaví štartovný rošt. Po skončení 
kvalifikácie  si pretekári môžu vymeniť batérie a pripravia si model na finálovú jazdu. 
FINÁLE: 
Sú 4 finálové jazdy - každá po 15 minút a po každej jazde sa zmení smer jazdy. 1 - 3 sa 
idú vpravo od stanovišťa pretekárov a jazdy 2 - 4 sa sa idú vľavo. 
Do finálovej jazdy môže nastúpiť 7 - 8 pretekárov naraz. Keď je prihlásených viac pretekárov 
ako je priepustnosť dráhy, tak sú rozdelení do skupín. Pokiaľ je počet pretekárov nepárny, tak 
bude vždy menší počet pretekárov v prvej skupine. 
 
Vyhodnotenie: 
Kritériom výsledku súčet počtu kôl s dosiahnutým časom potrebným pre dokončenie 
posledného kola nad stanovený časový limit.  

JEDNA – najhoršia jazda sa škrtá. Kategórie budú vyhodnotené zvlášť. 
 
Nasadzovanie zabezpečujú pretekári zo skupiny, ktorá ukončila jazdy. 
 
 

PRETEKY NA AUTODRÁHE. 
Po skončení pretekov a vyhodnotení, ponúkame možnosť vyskúšať si krátke preteky na 
autodráhe. Môžete jazdiť so svojim autom privezeným z domu, alebo za poplatok 2,-Eu si 
môžete auto požičať už ráno a v priebehu dňa s ním trénovať. 
 
Štartovné    juniori  1 € 27,-Kč 
 seniori 2 € 54,-Kč 
 
 
 
Ako sa k nám dostať: 
Púchov – Novonosická ulica 1480– areál  ZTŠ (bývalý dom Zväzarmu) 
GPS súradnice: 
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 - mobil.  0903 562 425, 
maxipuchov@gmail.com 
 


