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Závody ve sprintu  

 
 

                      www.rcteamrychvald.cz 
 

�editel sout�že RP:  Lud�k Szostek                RcTeamRychvald@seznam.cz 
 
Stavební a sout�žní pravidla pro závody rádiem �ízených model� po�ádaných DDM 
Rychvald a Rc Teamem Rychvald. 
 
Všeobecná pravidla 

1.1. Kalendá� závod� 
 

 Termín  Tra� 
    

1 závod 26.5.2012  Ostrava – Libros 
    

  

• termíny sout�ží jsou informativní, vždy si ov��te p�ed datem sout�že na webu  po�adatele, že je termín platný. 
    

1.2. Kategorie: 
1.2.1. modely s elektrickým motorem 
1.2.2. modely se spalovacím motorem 

 
1.3.  Organizace závodu, harmonogram 

1.3.1. 7:30 – 10:00  volny trénink 
1.3.2. 7:30 – 10:00  prezentace, po tomto limitu není možné se do závodu p�ihlásit 
1.3.3. 10:00  zahájení sout�že, rozprava 
1.3.4. 10:15  start kvalifikace 
1.3.5.  (18:30)  ukon�ení sout�že  (dle po�tu jezdc�)     
 

1.4. P�ihláška do závodu 
1.4.1. V p�ípad� p�ihlášení p�es elektronický p�ihlašovací formulá�  www.rcteamrychvald.cz  

1.4.1.1. startovné 100 K� za každý model,  
1.4.2. Uzáv�rka elektronických p�ihlášek je do 20h dne p�ed datem sout�že. 
1.4.3. Poplatek za p�ihlášení v den závodu �iní + 50 K� (p�i�ítá se ke startovnému) 
1.4.4. Pro za�azení kategorie do závodu je nutná ú�ast minimáln� 3. jezdc� 
1.4.5. Povinností jezdce je nahlásit 2 frekvence (neplatí pro DSM) 
1.4.6. Povinností jezdce je nahlásit �íslo personál transponderu. Pro ty, jež personál transponder 

nevlastní, bude u po�adatele k dispozici omezené množství k zap�j�ení. Poplatek za zap�j�ení �iní 100 K� 
 

1.5. Systém závodu, vyhodnocení výsledk� 
1.5.1. závod dvojic na krátkou vzdálenost (40 – 100 m) 
1.5.2. model startuje z klidu na zvukový nebo sv�telný signál  
1.5.3. po�et kol kvalifikace do finálových jízd ur�í po�adatel dle po�tu p�ihlášených, musí být 

oznámeno p�i rozprav� 
1.5.4. minimální po�et kol kvalifikace je 3 
1.5.5. dvojce pro finále se ur�í dle schematu (první s posledním, …) 
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1.5.6. Finálové jízdy se jedou po dvojicích. Vít�z postupuje, poražený v sout�ži kon�í.   
1.5.7. Finálová jízda každé dvojce se opakuje 3x  
1.5.8. Minimální po�et jezdc� v kategorii je 4.  
1.5.9. Kategorie se jedou samostatn� 
1.5.10. Maximální doba jízdy je 1 minuta 

 
1.6. Vyhodnocení výsledk� 

1.6.1. Kvalifikace: po každém odjetém kole kvalifikace jsou jezdci se�azeni dle výsledku 
(nejkratší dosažený �as) a ohodnoceni body. Po�et bod� odpovídá po�adí, které 
jezdec dosáhl. Pro ur�ení po�adí pro postup do finálových jízd rozhoduje sou�et bod� 
z kvalifikace.  Jeden (nejhorší výsledek) se nepo�ítá.  (Tj.  p�i 3. kolech kvalifikace se 
jezdci s�ítají body ze dvou nejlepších.) . P�i shod� bod� rozhoduje nejlepší dosažený 
výsledek z kvalifikace. 

1.6.2. Finále: vít�z jízdy obdrží bod, jezdec s v�tším po�tem bod� posupuje do dalšího kola 
finálových jízd.  

1.6.3. v p�ípad�, že se v posledním kole sejdou 3 jezdci, jede každý s každým 3x    
 

1.7. Povinnosti jezdce 
1.7.1.  V modelu musí být umíst�n transponder kompatibilním s m��ícím za�ízením AMBrc 

(www.amb-it.com). Transponder musí být v modelu instalován dle instrukcí 
výrobce. Po�adatel neodpovídá za výpadky zp�sobené nízkou kvalitou signálu 
personálního transponderu.  

1.7.2. Povinností jezdce je mít náhradní sadu krystal� (dv� frekvence), (neplatí pro DSM) 
1.7.3. V p�ípad� shody frekvencí vysíla�e p�i postupu do finálových jízd má právo volby 

frekvence jezdec s lepším výsledkem 
1.7.4. Vysíla� (v�etn� DSM)  smí být v �innosti pouze po dobu jízdy  
1.7.5. V p�ípad� p�ed�asného odchodu ze závod� musí být toto oznámeno po�adatel�m.  

 
 

1.8. Penalizace, tresty 
1.8.1. Nerespektování pokyn� rozhod�ího, nebo �editele závodu m�že být penalizováno až 

vylou�ením ze sout�že.  
 

1.9. Protesty 
1.5.9. Protest se podává písemn� 
1.5.10. Pouze jezdci ú�astnící se závodu mohou podat protest 
1.5.11. D�kazní povinnost je vždy na stran� závodníka 
1.5.12. Kauce p�i podání protestu 100 K�. V p�ípad� oprávn�ného protestu se vklad vrací   
1.5.13. Pokud dojde p�i závod� ke sporu, který nelze vy�ešit dle pravidel ,  rozhoduje komise 

složená z �editele závodu , hlavního �asom��i�e a hlavního rozhod�ího. 
1.5.14. Spory, kdy je nutná ú�ast komise musí být vy�ešeny p�ed vyhlášení výsledk� sout�že 
1.5.15. Protest nelze podat:   proti rozhodnutí komise 

• rozhodnutí �editele závodu  
• proti rozhod�ím jako osob� 
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1.10. Tabulka chování jezdce a penalizací 
 
 �as �innost Pozn. Penalizace p�i 

porušení 
1.10.1 „5,4,3,2,….. 

minuta do 
startu“ 

Povolen trénink p�ed 
jízdou 

 Neohleduplné jednání 
je trestáno vylou�ení 
z jízdy 

     
1.10.3 „20s do startu“ Jezdec stojí na míst� 

pro jezdce 
 Vylou�ení z jízdy 

 
1.10.4 „10s do startu“ Model musí být na 

startovním roštu 
 

 Vylou�ení z jízdy 
 

1.10.5 „10s do startu“ “ Startovací 
procedura, Model 
stojí na míst� startu 
bez pohybu 
 

Model nesmí být držen, �i jiným 
zp�soben zabezpe�en proti pohybu 

P�ed�asný start je 
penalizován vylou�ením 
z jízdy 
 

1.10.6
. 

„Start“ Za�átek sout�žní  
jízdy 

Startuje se na zvukový signál, model 
se do doby, než zazní signál nesmí 
pohnout 

P�ed�asný start je 
penalizován vylou�ením 
z jízdy 

1.10.7 „Start“  Model po celou dobu jízdy nesmí 
opustit dráhu 

P�ed�asný start je 
penalizován vylou�ením 
z jízdy 

1.10.8 „Všichni 
konec“ 

Ukon�ení jízdy Model se musí vrátit vlastní silou do 
místa startu 

Penalizace 5s 

     
1.10.9 + 15 minut Platnost výsledku Protest proti výsledk�m lze podat 

do 15 minut po vyv�šení. Po 
uplynutí tohoto termínu se 
vyhlášené výsledky stávají oficiální 

Po tomto limitu nelze 
podat protest 

1.10.10 + 15 minut Protest proti 
rozhodnutí 
rozhod�ího 

Se podává do 15 minut po 
rozhodnutí 

Po tomto limitu nelze 
podat protest 

1.10.11 + 20 minut Rozhodnutí o 
protestu 

musí být oznámeno do 20 minut od 
podání 

 

 
1.11. Po�así 

1.11.1. O zp�sobilosti dráhy pro závod (v p�ípad� nep�íznivých pov�trnostních podmínek) 
rozhoduje hlavní rozhod�í spolu s �editelem závodu 

1.11.2. Hodnoceno m�že být pouze kompletní odjeté kolo ve všech kategoriích 
1.11.3. Minimální po�et kol pro hodnocení závodu je 2 (rozjíž�ky) 
1.11.4. Hodnotí se sou�et bod�, jeden nejhorší výsledek se škrtá 



DRAG RACE –  léto  2012                                         4/4 

10/5/2012                                                                                                                                                               RK-RC-Dp90.doc  rev. draft 

 
2. Stavební pravidla 

2.1 Obecné 
2.1.1. Model musí být vybaven transponderem (viz bod 1.5.1)  
2.1.2. Karoserie: musí být realisticky zbarvena  
2.1.3. model nesmí poškozovat dráhu. (všechny hrany musí být zaobleny) 
2.1.4. model musí mít 4 kola 

 
2.2 1:X - elektro 

2.2.1. Typ modelu: neomezen 
2.2.2. Pohon pouze elektromotorem 
2.2.3. Akumulátory:  bez omezení rozm�ru a nap�tí 
2.2.4. Obal LiPo akumulátor� nesmí být mechanicky poškozen. 
2.2.5. LiPo akumulátory musí být v modelu chrán�ny proti poškozeni (pevný obal, vana 

podvozku, kryt) 
 

2.3 1:X - spalovací 
2.3.1. Typ modelu: neomezen 
2.3.2. Pohon pouze spalovacím motorem  

 

3. Záv�re�ná ustanovení 
3.1 Terminologie: 

3.1.1. „personal transponder“ vysíla� který se do modelu instaluje p�ed jízdou.  
 

 
 

 
Areál Libros 

 
Palackého 1114 

702 00 Ostrava-P�ívoz 
 
 
Zm�ny: 
Revize Datum bod Popis 

    
    

 
V Rychvald� 5.5.2012                                                                                               Zpracoval  Roman Kavan 


