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l ] Tato prar,ld]aJsou pouze doplňu1lci a upřesňu1ici prar'rdJa národni' platná pro daný senál závodů pro
danv rok

1'/ V Moravsko.s]ezskénr poháru (dálejen NÍSP) se hodnoti \ýkony žáků,1uniorů a seniorů spo|ečně'
j 1 NISPJe r'rypsáno 10 soutěži' Z njchž se počítá 8 nejlepšich ÚsledkÚ do celkového pořadi
4 / soutěŽici. kteři 5e př]blási do poháÍu' zaplati roční popiatek ve Úši senioři - 60'-Kč;junioři - .10'- Kč'

žáci - 20.- Kč Pokud se přihlási zavodnlk do MSP V pn]běhu roku. zap|ati ročni pohárol'ý pop]atek v
p|né $iši (mimo ýanovné' ]ež uťču1e pořadatel)'

5 / Závodnik, ktery nezaplatí pohárolý pňspěvek' nebude moci postouplt do finálolých jizd
6 l Z poplatků budou hrazen-v nutné \ýda1e na zakoupeni cen pro celoročni r'ryhodnoceni a administratiw'

organizátoři MSP lsou Pounni provést \'yúčtováni a předložitje] všem závodnikům na poslednim
závodu roku nebo na prvlim závodu následujiciho ročniku

"| | 
.lrať 

závodu MSP by mě|a splňovat národni praúdla
8'/ Na soutěži MSP se po,1edou ] rozjižd'k)'po 8 min' a finálové]izdy po 8 min' V ro4ižd.kách a fináJolých

1izdách může,1et pouze 8 zárodniků
Z celkového pořadi po třech 'ozjížd'kách. postupute pr'vnich 8 závodniků do linále A Dalšjch 8
závodniků (tj 9 - 16 závodnik) do finále B a dalšich 8 závodniků (1j 17-24 závodnik) do finále C Dalši
finálove skupiny (D.E'F ') se po]edou v připadě že zde budou minimálně .1 zár,odnjci

] 0 / Finálc A se jede 3r. z n jchž d!ě nellepši umistěni se sčjtal j V pŤipadě ror,rrosti bodů za umjstěni' se,jako
druhé kriténum beÍe počet kol ze dvou ne]lepšich fináloÚch ]ízd V připadě ro\nosti kol, o pořadi
delinitlvně rozhodne postupové poiadl do tohoto finále

l l t Finá]e B se Jede ste]nÝm svstémem ]ako finále A,
]]] Finá]e C se Jede ]x a zapoČilá!á se lepŠixj's]edek z obou finálovích 1izd FináJe D.E.F se.Jede pouze

redenk.át
l j/ Dle pořadi 1ednotl irých l in or'Ých skrrpin, se určiceJkové pořadi Zbylizalodnrcl, kteiI ne;e|r Žaclne

íinále. jsou zařazeni do celkového pořadi podJe kol a do1ezdového času dosaženého v rozližďkách'
11l Z důr'odu zr'ýhodněni startu v roz-1ižd.kách' budou se rozjižd'ky shnovat podle umistěni z předcháze,jici

roz1ižďky
l5 i Z důvodu zr'1ihodněni postupoÚch nrist do finále' budou se 1ednotlivé linálové jizdy startovat systémem

LeMans (od mantinelu), nebo ze sÍartovniho roštu (Fl), Při startu závodnici ze zadních pozic, nesměji
najiždět do mode|ťr před nimi.
Zakazují se opravy mode|ů na trati. Jsou po\oleny pouze mlmo trat -\íechanik nesmí zastiňovat. \Ýhled ostatnim zárodnikťrm na trať'

l7,1 ,opusti - ]i závodnik sluJ post s \,ysilačkou před dojetim do cile ostatnich závodniků, je diskva|iíikován z
jizdy' Ze sÚch postů mohou závodnici se]it po ohlášeni rozhodčiho ''všichni konec.,.

l8'l Za předčasný stan se závodnikovi odečt€ jedno-ko|o z dané]izdv
l9 i Rozhodčije povinen r,yhlásit dobu' od kleÍé se odečitá minuta do slarlu PořadatelJe povlnen pied

zahá1enim soutěže zveřeJnit přesný haÍmonogramJizd Veškeré 7měny,1e por,tnen včas ohlásit
20 | Závodníci, kteří doje|i rozjížd'ku, jsou povinni vypnout a od|ožit vysi|ače na vymezené místo,

mode|y na konlřo|u a zúčastnit se naýrzováni mode|ů další řozjížd'te. Při neúčasti na nasazování v
rozjížďce nebo ve finále, se škrtá nej|epší výs|edek dosažený v rozjížd'kách nebo ve finá|e, Pň
finálových 1izdách nasuu]i ]ezdci jednotli\,ých ÍináloÚch skupin dle časového rozpisu určeného
pořadatelem'

2| ! Pořadatelje por,rnen r'ymezlt misto pro odloženi vysilačů a modelů na kontrolu'
22 | ZáYldlDlc\iso]LpoviD||i s€trvat na míslě závodů áž do vyhlášení {Ís|edků. Předčasný od(hadrg

hlásí před z2hájeni|rl sol'tčže rozhadd4! ncio blaY!!íllrrJpoiadalctiloz4rimi$přilozEaYčJř!
přcrlčasném odchodu je závodnik diskvaliíikován.

].,] i Technické provedeni modelů musi odpo\'idat platnýnl pralrdlům pro daný rok



21 i Závodnik může soutěŽit pouze sjednim modelem ktery; přihlásil do soutěže
25 / Použiti nizných dfuhů pneumatik a mazáni' povolu,ie pořadatel v propozlcich soutěže Nesmí se však

používat prostředk'v znečišťujici trať' nebo které slouži ke zdravotnim učelům
26 i PořadatelJe poýnen. v rámci možnosti ihned po roz1ižd'ce' zveřcjnit wsledek,
27 | Jakékoli spory se řeši podánim protestu písemnou formou s vkladem 5o,- Kč do lo-ti minut po skončeni

jizdy, hiar'nimu rozhodčimu' ]emuž piisluši konečné rozhodnuti V pňpadě uznání protestu se vk|ad
\Ťaci

28 l Pokud pořadatel hodlá pořádat v den konáni soutěže MSP ]iný zár'od (RC.E, maÍaton)' Je možno až po
lyhodnoceni MSP Dop|ňkové jízdy (finále žáků' atd' )' neovlivňujici časový průběh MSP' musi
pořadatel uvést v harmonogramu jizd

29 / Při vstupu do tělocvičny je nutno se přezout !
30 / Rozhodi dostává za svůj aikon od pořadatele 50'. Kč
3 ] / Bodové hodnoceni závodniků ' umistěni ,6ody

l/50 2/46 3/12 4t3a 5/35 6t32 7/29 At26 9t23 rqt2r ttll9 12t17 l3n5
r4ll3 l5/1l |619 |7|8 |an Ú/6 2ol5 2|l1 2213 2312 21l|.5 2511 2610.5
Při romostj bodů Íozhoduje lepši součet umistěni

v l laviřovč ]5 l 1997
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