
    

      
 

 
                                                  
                           
 
 

                                            
 

 
 
 

 

PROPOZICE 
 

 
 

Republikové soustředění talentované mládeže 
BRNO 

 
 

1. – 2. září 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyhlašovatel:   
Svaz modelářů České republiky 
 

Pořadatel: 
Automodelářský klub SRC BRNO p.s.   
 
Datum a místo konání: 
1. – 2. září 2017, autodráha SRC BRNO, 628 00 Brno, Synkova 24a 
 
Organizační štáb M ČR 
Ředitel soutěže:   Jaroslav Švanda 
Hlavní rozhodčí:   Martin Neček 
Rozhodčí:    Rostislav Sedlařík 
Organizační štáb:   členové SRC Brno 
Technická Komise   Jaroslav Švanda, Martin Neček, Rostislav Sedlařík 
 
Registrace: 
Všichni účastníci jsou povinni se registrovat nejpozději do 15. 8. 2017. Registrovat se 
můžete na emailu svanda.jar@seznam.cz nebo na tel. 602 103 901. Neregistrovaným 
závodníkům nebude v tomto závodě umožněno startovat!  
Na později došlé registrace, vzhledem k zajištění ubytování a stravování nebude 
brán zřetel!!! 
 
Soutěžní kategorie: 
PR/24 a ES/G12 
Mladší žáci (narození 2005 – 2011 včetně)    
Starší žáci (narození 2002 – 2004 včetně)    
Junioři (narození 1999 – 2001 včetně) 
K závodu se mohou přihlásit i senioři! 
 
Pravidla: 
Pro tento závod platí pravidla schválená pro Mistrovství ČR automodelářů – mládeže, 
které se uskutečnilo 28. – 29. 4. 2017 v Tlumačově! Případné spory řeší technická 
komise. 
 
Nominace: 
Mistrovství ČR automodelářů – mládeže se může zúčastnit každý člen SMČR, který 
splňuje věkový limit. Jedná se o první závod na zrekonstruované autodráze SRC Brno a 
v roce 2018 se na ní pravděpodobně uskuteční další ročník Mistrovství ČR 
automodelářů – mládeže. 
 
Startovné: 
V tomto závodě je startovné dobrovolné!  
 
Ceny: 
První tři v každé kategorií získají poháry a diplomy, případně věcné ceny. 
 
Ubytování: 
Pro nominované a přihlášené účastníky může být zajištěno v omezené míře 
v prostorách SRC Spacáky a podložky je nutné mít s sebou! (nutno předem domluvit 
s pořadatelem) Ostatní ubytovaní dle nabídky uvedené na stránkách SRC Brno 
v nabídce ubytování popř. zcela individuálně! 
  
Stravování: 
Pro nominované účastníky bude zajištěno.  
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Občerstvení:  
Zajištěno formou bufetu v průběhu celého soustředění. 
 
Základní parametry autodráhy: 
- šestiproudá autodráha v délce 41 m 

- rozteč drážek 125 mm 

- povrch – eternal epoxy stabil, barva – šedá 
- střídání drah systémem 1-3-5-6-4-2 

- napětí na dráze cca13,5 V/30 A (trvale pro každou dráhu) bez možnosti regulace 
- elektronické řízení, měření a vyhodnocování systémem SpyTech 

 
Systém závodu: 
Přejímka   - dle pravidel SMČR, modely zůstávají v uzavřeném depu, finalistům budou 

vydány před startem,    
Kvalifikace -  laptimer – 1 minuta, do finále postupují všichni 
  
Finále -  8x 3 min, vítězem se stává závodník s největším počtem ujetých kol a 

dílů dráhy. 
 
Organizační poznámky a upozornění: 
- v prostorách automodelářského klubu platí přísný zákaz kouření a pohyb je možný 

pouze v přezůvkách, 
- depo autodráhy je konstrukčně řešeno pro 40 jezdců (počítejte proto s omezeným 

prostorem (cca 60 x 60 cm) na ploše stolu a to v závislosti na počtu účastníků, 
- v případě závažných změn, zejména ve finančních záležitostech, budou účastníci 

neprodleně a včas o těchto skutečnostech informování. 
 
Přibližný program a časový plán: 
 

Pátek 1. září 2017 

 od 12.00  Volný trénink , průběžná prezentace 

18.00 Oficiální zahájení soustředění 

18.00 – 19.00 Večeře 

19.00 – 20.30 Trénink PR/24 

20.30 – 22.00 Trénink ES/G12 

22.00 Volný program - večerka 

   

Sobota 2. září 2017 

8.00 – 9.00 Snídaně 

9.00 – 10.00 Trénink a přejímka kateg. PR/24 

10.00 – 13.00 Závod PR/24 

13.00 – 14.00 Oběd 

14.00 – 15.00 Trénink a přejímka kateg. ES/G12 

15.00 – 18.00 Závod ES/G12 

18.00 – 18.30 Vyhlášení výsledků 

 
Časový plán je pouze orientační - může být přizpůsoben počtu účastníků a průběhu 
soustředění. 
 
Informace a případné dotazy: 
Jaroslav Švanda 
mobil: 602 103 901 
email: svanda.jar@seznam.cz  
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