
SlotRacingClub Chapman Hlinsko 539 01 Hlinsko,Tylovo nám.200
Tel.: 739 128 439
E-mail: n.eduard@seznam.cz
www. srcchapman.tode.cz

Mistrovství České republiky 2016
XXII.ročník - II.mítink

Vážení přátelé,
zveme Vás na II.mítink XXII.ročníku Mistrovství České Republiky  seriálu NASCAR,který

pořádá z pověření KAuM ČR   SlotRacingClub Chapman Hlinsko.

Místo: ZŠ Smetanova Hlinsko Hlinsko,Smetanova 403
Pořadatel: SlotRacingClub Chapman klub SMČR,registrační č. 543
Datum: 19. a 20.března 2016
Dráha: Chapman circuit osmiproudá,délka 20,8m,8a12V,

napájení baterie

Pořadatelský sbor:
Zástupce pořadatele: Nechvátal Eduard SRC Chapman
Techvnický komisař:: Nechvátal Eduard jr. rozhodří školený KAuMČR

SRC Chapman
Hlavní rozhodčí: Veselský Petr SCRC Jihlava

Komise zástupců klubů:
předseda Eduard Nechvátal SRC Chapman Hlinsko
členové zástupci  zúčastněných klubů

Propozice mítinku:
1) Celková organizace I.mítinku se bude řídit schválenými Organizačními pravidly mistrovství ČR

maket a platnými stavebními pravidly.
2) Mítink je vypsán pro kategorie Mistrovství ČR seriál NASCAR / Old Timer
,Nascar,Old24M/50,Old24M/65/ a kategorie seriálu maket.
Provedení modelů bude kontrolováno při technické přejímce modelů a při prezenci závodníků
budou kontrolovány závodní licence SMČR /foto,známka,razítko klubu,atd./

3) Jezdci budou nasazeni do skupin podle pořadí v 1.závodě
4) V závodě budou startovat makety závodních vozů.v kategoriích dle pravidel seriálů
5) Startovné je pro všechny kategorie MČR 35,-Kč za 1závod /start/ ,žáci a junioři 20,-Kč.

Startovné pro seriál maket je jednorázové 100,-Kč
6) Přihlášky platí pouze písemné e-mailem,které je  pořadatel povinen potvrdit!!!Uvádějte celá

jména,čísla licencí,klubovou příslušnost a požadavek na nocleh.Uzávěrka přihlášek 17.3.2016.

Organizační poznámky:
- noclehy budou zajištěny přímo v budově školy /30,-Kč/.Spací potřeby nejsou zajištěny/.Nebo v

hotelu /300-500,-Kč/.
- občerstvení /základní sortiment/ zajištěno na dráze



Časový harmonogram /změny vyhrazeny/:

19.3.  pátek 16.00  ……………. otevření dráhy
16.00 - 18.30  ……. trénink kategorií Nascar a Old/24M/50 a Old/24M/65
18.00   ……………. prezence /platná licence,přihláška do závodu,startovné,

nocležné/
18.15 - 19.00  ……. technická přejímka bude provedena dle platných pravidel

kategorie Nascar a Old/24M
19.00  ……………... zahájení mítinku
19.30  ……….…….. start závodu kategorie Old24M/50
20.30   …………….. start závodu kategorie Old24M/65
21.30   …..……... závod kategorie Nascar
22.30 - 01.00  ……..  volný trénink sobotních kategorií

20.3. sobota 7.00  ……………..  otevření dráhy
7.15 - 8.30  ………  trénink Old Timer a kategorií seriálu maket
8.15 - 8.45  ……….  technická přejímka bude provedena dle

platných pravidel
8.50  ………...…….. oficiální zahájení mítinku
9.00 – 16.00 ………  start závodů II.mítinku Mistrovství ČR
16.30  ……………...  vyhlášení výsledků a ukončení mítinku

Pořadatelé Vám přejí úspěšný II.mítink Mistrovství České republiky 2016!!!

Info: Eduard Nechvátal tel.: 739 128 439
e-mail: n.eduard@seznam.cz


