Závod 24 hodin Brno 2019
Závod je určen pouze pro plastové, komerčně vyráběné modely na domácí autodráhu v měřítku
1:32 v kategorii NSR GT3.
Pořadatel:
Automodelářský klub SRC BRNO p.s.
http://srcbrno.cz/
Místo konání:
Autodráha SRC BRNO, 628 00 Brno, Synkova 24a
Datum konání:
31.5. - 2.6. 2019
Ředitel závodu:
Lubomír Pazdera
Rozhodčí:
Lukáš Prchal
Technický komisař:
Lubomír Pazdera, Lukáš Prchal

SOUTĚŽNÍ A ORGANIZAČNÍ PŘIPOMÍNKY:
Startovné:
2000,-Kč za posádku
Další informace:
Občerstvení formou bufetového prodeje
Pobytová taxa 100,-Kč/os (karimatka, spacák s sebou)

Organizace:
U přejímky je na výzvu technického komisaře soutěžící povinen demontovat karosérii. Po
provedené vstupní kontrole bude model uložen do prostoru depa, odkud bude vyzvednut na
vyzvání rozhodčího před kvalifikací a závodem. Po dobu od převzetí modelu do vyhrazeného
prostoru až do vydání modelu do závodu se již nesmí na modelu nic upravovat ani měnit.
Je povoleno mít připraveny 2 náhradní podvozky a to bez kol, os a převodu, tyto podvozky mohou
být dováženy a udělána instalace osvětlení. Náhradní podvozky budou označeny, stejně jako
stávající podvozek v modelu a po dobu závodu budou uloženy na vyhrazeném místě a vydány
pouze při zničení původního podvozku.
Je zakázáno použití ovladačů obsahujících jakékoliv zařízení, nebo prvky zvyšující dané napětí (tedy
kondenzátory, různé měniče atd…)!!!
Vypínání dráhy:
Dráha se vypíná při dvojdrážce, v případě hromadné kolize 3 a více vozů nebo pokud model
vypadne v místě, kam nedosáhne nasazovač. Pokud závodník z jakéhokoli důvodu projede pod
počítadly na jiné dráze model zůstává na svém místě a nevrací se před počítadla.
Nasazení do závodu:
Se určí podle kvalifikace, ta se jede při nočním osvětlení, každý člen týmu pojede 1 min. laptime na
předem určené drážce. Pořadí se určí po sečtení laptimů všech členů týmu. Tým s nejnižším
součtem časů všech členů týmu si jako první vybírá drážku, potom další, atd.
Nasazovači:
Jeden člen týmu musí nasazovat modely. Při absenci nasazovače bude tým penalizován ztrátou 15
kol + 2násobek počtu kol, ujetých vedoucí posádkou po dobu, co bude nasazovač chybět.
Penalizace: (tyto penalizace uděluje hlavní rozhodčí)
Nesportovní chování:
poprvé - slovní napomenutí
podruhé - penalizace - 25 kol
potřetí - penalizace - 50 kol
Neoprávněné zastavení dráhy:
penalizace - 5 kol
Protesty:
Protest je možno podat vždy písemně nebo ústně během celého závodu, nejpozději do 15 min. po
skončení závodu soutěžní kategorie proti vkladu 100,- Kč. Protest bude projednávat vždy jen
organizátor seriálu, hlavní rozhodčí a technický komisař, který prováděl technickou přejímku. Při
projednávání protestu má konečné a rozhodující slovo technický komisař. Při uznání protestu, má
toto za následek vyloučení ze závodu, resp. anulování dosaženého výsledku a peníze se vrátí
protestujícímu závodníkovi, v opačném případě finanční obnos propadá ve prospěch pořadatele.
Technického komisaře a hlavního rozhodčího určuje organizátor závodů.

SYSTÉM ZÁVODU:
Závodu se může zúčastnit 6 týmů. Posádku závodního vozu musí tvořit 4 závodníci.
Kvalifikace:
se jede při nočním osvětlení, každý člen týmu pojede 1 min. laptime na předem určené drážce.
Pořadí se určí po sečtení laptimů všech členů týmu. Tým s nejnižším součtem časů všech členů
týmu si jako první vybírá drážku, potom další, atd. Po skončení kvalifikačních jízd bude model
ihned, a to bez možnosti jakýchkoliv úprav nebo oprav odevzdán do uzavřeného depa, odkud bude
posádce vydán v 11:30 hod.
Warm up:
11:30 - 11:50 hod. - tento čas mohou týmy využít na případnou opravu modelu nebo na poslední
tréninková kola.
V 11:50 hod. musí být modely připraveny a stát na startovní čáře!!!!
Závod:
Závod startuje ve 12:00 hod., jede se na 6 x 240 minut. Přestávka mezi jízdami je 1 minuta.
Každý člen týmu musí absolvovat 6 časových úseků závodu na všech drážkách po cca. 60 minutách,
střídání jezdců na stávající drážce probíhá během jízdy vždy mezi 55. – 65. minutou, 115. – 125.
minutou, 175. – 185. minutou. Závodník nesmí jet 2 časové úseky za sebou. Za nedodržení tohoto
postupu bude tým penalizován ztrátou 100 kol. Jeden člen týmu musí nasazovat modely. Při
absenci nasazovače bude tým penalizován ztrátou 15 kol + 2násobek počtu kol, ujetých vedoucí
posádkou po dobu, co bude nasazovač chybět.
Od 22:00 do 5:00 hod. bude simulován noční závod. Po dobu nočního režimu závodu bude i v depu
zhasnuto osvětlení. Proto doporučuji mít vlastní lampičky. Opravy modelů mohou být uskutečněny
v průběhu jízdy nebo při standardní přestávce mezi jízdami.
ČASOVÝ PROGRAM:
Pátek

otevření autodráhy v 15:00 hod.
volný trénink 15:00 - 23:30 hod. (od 21:30 - 23:30 hod. - simulace nočního osvětlení)

Sobota

přejímka 8:30 - 9:00 hod.
kvalifikace 9:00 hod. - při nočním osvětlení
warm up 11:30 - 11:50 hod.
start závodu 12.00 hod.
konec závodu cca ve 12:10 hod., následuje vyhodnocení a předání cen

Neděle

Přihlášky za tým (název týmu a jmenný seznam) zasílejte do 15. 3. 2019.
Pokud se přihlásí více jak 6 týmů, organizátor si vyhrazuje právo výběru startujících.
Upřednostněny budou týmy, které se pravidelně zúčastňují vytrvalostních závodů plastikových
modelů. Přebývající posádky se automaticky stanou náhradníky pro případ odstoupení některého
z vybraných týmů. Jména členů týmu lze změnit i po zaslání přihlášky.
Vybrané týmy budou informovány a současně požádány o zaplacení startovného do 15. 4. 2019.

Pokud nebude startovné zaplaceno do uvedeného termínu, bude tým ze závodu vyloučen a na
jeho místo nastoupí náhradní tým.
E-mail: jordanteam@centrum.cz
Startovné za závod zasílejte na adresu:

Lubomír Pazdera
Smetanova 535
68401 Slavkov u Brna

Pokud se posádka nedostaví, částka propadá na ceny.
Registrací k závodu 24h Brno 2019 autodráhových modelů , účastníci akceptují výše uvedená
pravidla a podřizují se spravedlivému a adekvátnímu rozhodnutí organizátora a technického
komisaře. Účast na závodu 24h Brno 2019 je na vlastní nebezpečí a každý účastník závodů
zodpovídá za škody, které způsobí pořádajícímu klubu nebo jinému účastníku závodu.

