
 
 

24 hodin Brno 2012 
 

IV. ročník 
 

Závod je určen pouze pro plastové, komerčně vyráběné modely na domácí autodráhu v měřítku 1:32 
v kategorii: „LMP-spyder." 
 
Pořadatel:  
SRC Brno http://srcbrno.slotracing.cz 
 
Místo konání: 
Automedia s.r.o., Okružní 5, Brno 
 
Datum konání: 
1. - 3. 6. 2012 
 
Ředitel závodu: 
Jaroslav Švanda 
 
Rozhodčí: 
Lukáš Prchal + členové klubu SRC Brno 
 
Technický komisař: 
Lubomír Pazdera 
 
Nasazovači:  
jezdci – vždy min. jeden ze závodního týmu. 
 
SOUTĚŽNÍ A ORGANIZAČNÍ PŘIPOMÍNKY:  
Startovné: 
2000,-Kč za posádku 
 
Další informace: 
- V prostorách Automedia s.r.o. platí zákaz kouření a konzumace tvrdého alkoholu 
- Občerstvení formou bufetového prodeje 

http://srcbrno.slotracing.cz/


 
Systém závodu:                                                                                                                                                                   
 
Závodu se může zúčastnit 8 týmů. Posádku závodního vozu musí tvořit 4 závodníci. 
    
Kvalifikace: každý člen týmu pojede 1 min laptime na libovolné 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. 
 
Warmup: 11.30 – 11.45 hod. – tento čas mohou týmy využít na případnou opravu modelu nebo na poslední 
tréninková kola.  
 
V 11,45 hod. musí být modely připraveny a stát na startovní čáře!!!! 
 
Závod: jede se na 8 x 180 minut. Přestávka mezi jízdami je 1 min. 
 
Každý člen týmu musí absolvovat 8 časových úseků závodu na všech drážkách po cca. 45 minutách, střídání 
jezdců na stávající drážce probíhá během jízdy vždy mezi 40.– 50. minutou, 85.– 95. minutou, 130. – 140. 
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 50 kol + 2násobek počtu kol, ujetých vedoucí posádkou po dobu, co bude nasazovač chybět.  
Od 22,00 – 5,00 hod. bude simulován noční závod, proto musí být  modely vybavené osvětlením a toto mít 
zapnuté minimálně po tuto dobu. Osvětlovací sada musí zůstat v modelu nainstalována i v době, kdy 
nebude simulován noční režim. 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 harmonogram:  

 
Pátek 1. 6. 2012 

Otevření dráhy:     15:00 hod. 
Volný trénink:     15:00 – 21:00 hod.  
Organizovaný, simulace nočního osvětlení  21:00 – 23:00 hod. 
Předběžná technická přejímka: 20:30 – 21:00 hod. – ke kontrole může být předloženo více 

modelů 
 
Sobota 2. 6. 2012 

Otevření dráhy:     8:00 hod. 
Trénink:     8:00 – 8:30 hod 
Přejímka:     8:30 – 9:00 hod. 
Kvalifikace:      9:00 hod. - při nočním osvětlení 
Warm up:      11:30 – 11:45 hod. 
Start závodu:     12:00 hod. 
 

Neděle 3. 6. 2012 
Závod bude ukončen po odjetí 8 x 180 min. 
Následuje vyhodnocení a předání cen. 
 
 
Přihlášky za tým (název týmu a jmenný seznam) zasílejte do 28. 2. 2012. 
Přihlášeným týmům bude ihned zasláno číslo účtu na uhrazení startovného. Toto musí být uhrazeno do 
28.2.2012. Pokud se nepřihlásí dostatečný počet posádek a závod bude zrušen, tak bude startovné 
neprodleně vráceno. Pokud se tým odhlásí ze závodu po zaslání přihlášky a startovného, startovné propadá 
pořadateli. Pokud se posádka z jakéhokoliv důvodu nedostaví na závod, startovné propadá na ceny. 
Zasláním přihlášky a zaplacením startovného tým souhlasí s uvedenými propozicemi a pravidly. 



 
Pokud se přihlásí více jak 8 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. 
Pokud nebude startovné zaplaceno do uvedeného termínu, bude tým ze závodu vyloučen a na jeho místo 
nastoupí náhradní tým. 
 
Kontakt pro zaslání přihlášek: 
 
Mail: jordanteam@centrum.cz  
 

mailto:jordanteam@centrum.cz

