
Propozice  seriálu závodů HIT 2013 

Pořádající kluby RC Zlín a RC Valmez Racing 
 
 
Místo konání 
Otrokovice - dráha RC Klubu Zlín, GPS :  49°12'38.042"N, 17°31'53.214"E  
Valašské Meziříčí – dráha klubu RC Valmez Racing, GPS : 49°27'53.493"N, 17°58'4.269"E 
 
Organizace závod ů 
Závody HIT  2013 jsou seriálem devíti závodů pořádaných společně kluby RC Zlín a RC 
Valmez Racing v těchto kategoriích.  
  
1. TC OPEN 
2. TC STOCK 
3. FšeSTOCK 
3. LEMANS  
4. F1 OPEN / CLASSIC 
5. Yokomo GT 
 
 
Do celkového po řadí seriálu se zapo čítává 5 nejlepších výsledk ů. Pro zařazení do 
celkového hodnocení seriálu musí ú častník absolvovat alespo ň jeden závod na každé 
z obou drah .  
 
Samostatně v kategoriích TC-OPEN, TC-STOCK a FšeSTOCK se hodnotí také JUNIOŘI – 
ročník narození 1998 a mladší 
 
 
Termíny závod ů 
18.5.2013 - Otrokovice 
1.6.2013 - Valmez 
15.6.2013 - Otrokovice 
29.6.2013 - Valmez 
6.7.2013 - Otrokovice 
20.7.2013 - Valmez 
10.8.2013 - Otrokovice 
14.9.2013 - Otrokovice 
5.10.2013 - Valmez 
12.10.2013 - Otrokovice - volný závod, předání pohárů 
 
 
 
Prezentace a časový rozvrh závodu 
- 7.30 - otevření areálu dráhy 
- 7.30 - 9.15 hod. Trénink a prezentace 
- 9.15 hod. Rozprava 
- 9.30 hod. Start závodu 
 
 
 
  



Technické p ředpisy 
 
Společné předpisy pro TC-OPEN, TC-STOCK  
- podvozek Touring Car, 4x4, měřítko 1:10  
- max. šířka podvozku 190mm 
- šířka karoserie do 200mm, křídlo nesmí převyšovat obrys střechy 
- karoserie musí být nabarvena  
- mazání libovolné, nepoškozující trat´ 
- baterie: NiCd, NiMH, LiPo do max.jm.napětí 7,4V. Baterie LiPo pouze v pevném 

ochranném obalu. Napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,4V. 
- Pneu libovolné bezdušové - slick 
 
Kategorie TC-OPEN 
- motor i regulace bez omezení 
 
Kategorie TC-STOCK 
- motor: 17,5 a více závitů brushless motor od libovolného výrobce, časování motoru 

povoleno 
- regulátor od libovolného výrobce, regulátory s aktivním časováním musí být nastaveny v 

režimu „Zero Boost “.  
 

Kategorie LEMANS  
- libovolný podvozek 1:10 do 210mm šířky s pouze zadní poháněnou nápravou 
- baterie: NiCd, NiMH, LiPo do max.jm.napětí 7,4V. Baterie LiPo pouze v pevném 

ochranném obalu. Napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,4V. 
- povolené karoserie skutečných sportovních a GT vozů  
- motor libovolný 
- pneu a mazání libovolné 
- pneu libovolné (povoleny i mechy) 
 
Kategorie F1 OPEN  
- libovolný Formulový podvozek 1:10 do 210mm šířky se zadní poháněnou nápravou 
- libovolná karoserie tvaru F1  
- motor libovolný 
- baterie: NiCd, NiMH, LiPo do max.jm.napětí 7,4V. Baterie LiPo pouze v pevném 

ochranném obalu. Napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,4V. 
- pneu a mazání libovolné 
 
Kategorie F1 CLASSIC 
- libovolný Formulový podvozek 1:10 do 200mm  šířky se zadní poháněnou nápravou 
- libovolná karoserie tvaru F1, pokud možno s co nejvěrnějším nástřikem dle originálu 
- regulátor od libovolného výrobce, regulátory s aktivním časováním musí být nastaveny v 

režimu „Zero Boost “.  
- motor: 21,5 a více závitů brushless nebo stejnosměrný „plechovka “ LRP S10 BLAST, 

případně Johnson ze stavebnice  
- minimální koncový převodový poměr 4:1 
- baterie: NiCd, NiMH, LiPo do max.jm.napětí 7,4V. Baterie LiPo pouze v pevném 

ochranném obalu. Napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,4V. 
- pneu: pouze bezdušová-gumová formulová kola  libovolného výrobce, mazání 

libovolné 
 
 
 
 
 



Kategorie FšeSTOCK 
- libovolný on-road podvozek elektro (včetně formulových vozů) v měřítku 1:10 a 1:12. 
- cílem je umožnit jakémukoliv zájemci, aby si s tím, co má k dispozici, mohl přijet 

vyzkoušet okruhové závodění. Jediným omezením pro tuto kategorii je, že se, po první 
rozjížďce, pro jednotlivé skupiny stanoví minimální čas na kolo a jezdec si musí svůj vůz 
nastavit tak, aby nezajel rychlejší kolo. V opačném případě mu toto kolo nebude 
započítáno do nájezdu. Toto jednoduché nastavení kategorie zajistí maximální 
vyrovnanost jezdců ve skupině a je celkem nepodstatné, kdo s jakou technikou pojede 
závod. 
 

Kategorie Yokomo GT 
- podvozek Yokomo GT s libovolnou originální karoserií 
- originální Yokomo pneumatiky, které jsou součástí stavebnice - přední M (Medium) v 

zadní S (Soft) 
- originální disky Yokomo ve všech různých barevných provedení a designech 
- motor LRP Vector X12 Stock Spec 17.5T 
- na motoru jsou zakázány jakékoliv úpravy, používání jiných rotorů, hliníková čela apod. 
- povoleno pouze základní časování motoru 
- originální pastorek 17T, který je součástí stavebnice (jednotný převod) 
- regulátor v režimu Zero Boost "blikající mód" libovolného výrobce 
- baterie max. 7,4V LiPo, LiFe, NiMh, NiCd 
- mazání na pneumatiky libovolné bez zápachu 
- na podvozku jsou zakázány jakékoliv úpravy a povoleny pouze originální díly Yokomo: 

http://www.teamyokomo.eu/yokomo-europe/eshop/11-1-GT-Series/29-2-Spare-Parts-GT 
- povolen pouze optický tuning, který neovlivňuje jízdní vlastnosti podvozku, seznam 

tuningu zde: http://www.teamyokomo.eu/yokomo-europe/eshop/11-1-GT-Series/28-2-
Option-Parts-GT 

 
Systém jízd  
- Touring Cars (Open, Stock) 

- 3 rozjížďky a 4 finále na 6 minut 
- finále A,B,C… se jedou na body dle umístění, o pořadí rozhodují 2 nejlepší umístění 

z finále 
- v případě rovnosti bodů rozhoduje nejlepší nájezd (počet kol a dojezdový čas)  
- ostatní kategorie  

- 2 rozjížďky a 4 finále na 7 minut 
- finále A,B,C… se jedou na nájezdy, o pořadí rozhoduje součet 3 nejlepších nájezdů 

z finále bez ohledu na finálovou skupinu 
- o pořadí do finálových jízd rozhoduje jeden nejlepší výsledek z rozjížďky (počet kol a 

dojezdový čas) 
- nasazení jezdců do rozjížděk určí pořadatel dle jejich výkonnosti a celkového pořadí 

v seriálu 
- počty jezdců ve finálových skupinách určí pořadatel dle celkového počtu účastníků a 

oznámí na rozpravě před zahájením rozjížděk 
- počet rozjížd ěk a finálových jízd m ůže být po diskuzi na rozprav ě upraven 

pořadatelem podle po čtu p řihlášených jezdc ů v jednotlivých kategoriích 
- pořadatel si vyhrazuje právo slou čit jízdy n ěkterých kategorií  

 



 
 
 
Celkové bodování seriálu 
- boduje se celkové pořadí v každé kategorii: 1. až 100. místo, 100 - 1 bod 
- do celkového pořadí seriálu HIT se započítává 5 nejlepších výsledků - v případě 

shodného počtu bodů rozhoduje: 
1. počet lepších umístění 
2. větší bodový zisk škrtaných závodů 
3. lepší umístění v posledním závodě 
 

Povinnosti závodník ů při jízdě 
- důkazní břemeno je na straně pilota – tedy v případě nejasností musí pilot prokázat, že 

jeho technika odpovídá technickým předpisům.  
- jezdci jsou povinní být nejméně 20 vteřin před startem své jízdy na tribuně 
- v případě pozdního příchodu na tribunu se musí chovat ohleduplně a nerušit ostatní 

jezdce 
- po odstartování jízdy není povoleno měnit své místo na tribuně, předat řízení jiné osobě 

nebo jakkoli rušit ostatní závodníky 
- v případě poruchy nebo poškození modelu, které neumožňuje bezpečnou jízdu, (např. i v 

případě silného rušení), je povinen odstavit model na bezpečném místě, nejbližší 
nasazovač se může pokusit model opravit, v žádném případě ale není dovoleno model 
odnášet k opravě na tribunu 

- v případě, že jezdec předčasně ukončí jízdu, odstoupí od hrany tribuny a vyčká konce 
jízdy 

- ihned po jízdě jezdec uloží model a vysílač na vyhrazené místo a zúčastní se nasazování 
další jízdy, nebo za sebe zajistí náhradu 

- nasazovači jsou povinni být na určených postech nejpozději v okamžiku startu jízdy 
 
Organiza ční zajišt ění a sankce 
- časoměřič je současně i rozhodčím. Pořadatel v případě potřeby určí další rozhodčí z řad 

zkušených účastníků. Pouze rozhodčí je oprávněn udělit napomenutí 
- za hrubé porušení kázně a bezohlednou jízdu uděluje rozhodčí trest ve formě trestu 

„STOP and GO“, nebo odečtení jednoho kola - udělení trestu předcházejí dvě 
napomenutí 

- neúčast na nasazování se trestá škrtnutím do té doby nejlepší jízdy 
- pořadatel provádí namátkově nebo v případě protestu kontrolu dodržování technických 

předpisů 
- použití nepovoleného motoru, pneumatik nebo baterie se trestá škrtnutím do té doby 

nejlepší jízdy. Mírnější přestupky napomenutím. Při opakovaném provinění může být 
jezdec diskvalifikován z celého závodu. 

 
 
Přihlášky a startovné 
Jezdci se mohou přihlásit na stánkách www.rc.zlin.cz nebo www.rc-
valmezracing.webgarden.cz, popřípadě na místě v den konání závodu. 
Startovné: 
- online přihlášky na uvedených webových stránkách do 12:00 v pátek před startem 

závodu  
- 200 Kč, pro členy pořádajících klubů 100Kč 
- junioři 100Kč, junioři členové pořádajících klubů 50Kč  
- důchodci a ZTP 100Kč 
- v případě startu ve více kategoriích 50,- Kč za každou další kategorii 
- půjčovné AMB čipu 100,- Kč 
- příplatek za přihlášení až na místě závodu 100,- Kč 



 
 
 
Upozorn ění pro ú častníky 
- účastník je zodpovědný za veškeré škody, případně újmy na zdraví či jiné újmy, které 

ostatním účastníkům, pořadateli, nebo třetím stranám svým chováním na závodech HIT 
případně způsobí. 

- účastník či rodič souhlasí s fotografováním a natáčením sebe, rodič pak syna/dcery, za 
účelem dokumentace a propagace závodů HIT na webových stránkách pořadatele nebo 
autorů fotografií. 

- potvrzením registrace a zaplacením startovného účastník závodů přijímá tyto 
propozice pro závody HIT 2013. 
 

 
Poznámka : Pořadatel si vyhrazuje právo zm ěny v pravidlech . 
 

 


