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SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ 

 

. 

 

. 

1.1  Závodníci 

Závodu sa môže zúčastniť závodník z akéhokoľvek regiónu alebo krajiny. Účasť nie je podmienená 
klubovou príslušnosťou, domácou či zahraničnou licenciou. Závodník je povinný sa v určený čas 
stanoveným usporiadateľom registrovať do závodu. Môže sa registrovať vo viacerých kategóriách, 
pokiaľ splní ich technickú špecifikáciu. Závodník je povinný dbať na pokyny usporiadateľa, zúčastniť 
sa rozpravy jazdcov, podľa pokynov  usporiadateľa  predložiť model k technickej  kontrole a plniť 
funkciu nasadzovača. Na funkcii nasadzovača môže závodník delegovať náhradu a delegáciu 
oznámiť rozhodcovi závodu. 

. 

1.2  Zodpovednosť  za škody 

Každý, kto sa zúčastní závodu zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenou svojou činnosťou a je 
povinný max. do 30 dní od jej vzniku vykonať finančné vyrovnanie s poškodeným subjektom, pokiaľ sa 
dotknuté strany nedohodnú inak. Pokiaľ škodu spôsobí mladistvý, zodpovedá za neho zákonný 
zástupca alebo osoba, ktorá mladistvého na závode do-prevádza. 

. 

1.3  Závod 

Závod pre danú kategóriu bude odštartovaný, pokiaľ sa ho zúčastní minimálne 5 závodníkov. 

. 

1.4  Dráha 

Povrch kobercový, na ktorom sa zreteľne vyznačí jazdná dráha. Na dráhe sa ďalej vyznačí priestor 
depa, meranie, štartu kvalifikácia a štartovný rošt pre štart finále. 

. 
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1.5  Prihláška do závodu 

Závodník sa prihlási do závodu spôsobom stanoveným usporiadateľom v propozíciách závodu. 
Neskôr prihláseného závodníka nemusí usporiadateľ do závodu prijať. Prihláška do závodu musí  
obsahovať minimálne meno, priezvisko a rok narodenia závodníka, súťažnú kategóriu, dve frekvencie 
riadiacej RC súpravy, poprípade uvedenie iného systému (napr. DSM, AFS), číslo personálneho čipu 
a klubovú príslušnosť či sídlo. Podaním prihlášky do závodu sa závodník zároveň zaväzuje k plneniu 
jednotlivých ustanovení týchto pravidiel. 

. 

1.6  Štartovné 

Výšku štartovného určuje usporiadateľ v propozíciách závodu. Pokiaľ sa závodník zaregistruje do 
viacerých kategórii, tak platí štartovné za každú z nich. V tomto prípade môže usporiadateľ výšku 
štartovného zvýhodniť. Pri dodatočnej registrácií závodníka po uzávierke, môže byť usporiadateľom 
vyžadované zvýšené štartovné. 

. 

1.7   Frekvencia 

Pokiaľ závodník nepoužije pre riadenie modelu technológiu DSM, AFS tak musí mať pre riadiacu RC 
súpravu k dispozícií najmenej dve rozdielne frekvencie. Ak sa vo finálovej skupine vyskytnú dve 
rovnaké frekvencie, má povinnosť túto zmeniť za náhradnú závodník s horšou postupovou pozíciou. 
Pokiaľ jeho náhradní frekvencia koliduje s inou frekvenciou nižšie postaveného závodníka, tak je 
nižšie postavený závodník povinný použiť takú náhradnú frekvenciu, ktorá nesmie kolidovať 
s frekvenciou vyššie postavených závodníkov a ďalej sa postupuje podľa uvedeného pravidla. Pokiaľ 
závodník nemôže svoju kolidujúcu frekvenciu zameniť, nebude k jazde pripustený. 

. 

1.8  Nasadzovači 

Funkciu nasadzovača plní závodník predchádzajúcej skupiny. Počet nasadzovačov a miesta 
nasadzovania spresní usporiadateľ závodu v rozprave. Funkcia nasadzovača skončí v momente 
ukončenia jazdy posledného závodníka skupiny. Nasadzovač nasadzuje model vždy do určeného 
smeru jazdy a to na mieste, kde model opustil trať alebo sa zastavil. Nasadzuje sa iba taký model, 
ktorý nie je schopný ďalšieho samostatného pohybu (prevrátený, zablokovaný, atď.). Pri nasadzovaní 
dbá nasadzovač na to, aby neohrozil jazdu druhých závodníkov. Toto neohrozenie má prednosť pred 
nasadením. V prípade poruchy na modeli nasadzovač položí model mimo trať a nepokúša sa model 
opraviť. V prípade nehody viacerých modelov postupuje nasadzovač pri ich nasadení postupne 
v poradí časovej postupnosti udalostí. Nasadzovači sú povinný byť na im určených miestach 
minimálne 30 sekúnd pred začatím jazdy. Z povinnosti nasadzovania áut je uvoľnený súťažiaci, ktorý 
zároveň zastupuje úlohu rozhodcu, traťového maršala či časomerača. 

. 

1.9  Meranie jazdy 

Meranie je vykonávané meracím zariadením ROBITRONIC. Každý závodník je povinný mať v modeli 
inštalovaný merací čip. Číslo personálneho čipu nahlási závodník usporiadateľovi pri prihlásení do 
závodu. Za správnu inštaláciu a funkčnosť meracieho čipu do modelu zodpovedá závodník. V prípade 
použitia iného čipu, ako nahláseného pri prezentácii, či jeho nesprávnej inštalácií do modelu, kde je 
meranie znemožnené, je závodník z jazdy diskvalifikovaný. V prípade, že nastane behom jazdy 
porucha na meracom zariadení, jazda sa anuluje a do vyhodnotenia závodu sa nezapočítava. 
V prípade poruchy meracieho čipu sa jazda neopakuje a rozhodca môže výsledok skorigovať na 
základe doložených podkladov. 

. 

1.10  Snímací úsek merania 

Za prejazd snímacím úsekom merania zodpovedá závodník. V prípade, že snímacím úsekom 
neprešiel, kolo sa mu nezapočíta. Pri nezavinenom incidente, ktorý má za následok neprejdenie 
snímacím úsekom, rozhodne o započítaní tohto kola rozhodca. 
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. 

1.11  Predčasné ukončenie závodu 

Pokiaľ je z rôznych nepredvídateľných okolností závod prerušený a nie je možné ho ďalej obnoviť, 
závod sa predčasne ukončí. Vyhodnotenie závodu sa potom prevedie z doposiaľ odjazdených jázd. 
Do výsledku sa nezapočítajú jazdy v úrovni, ktoré neodjazdili všetky skupiny závodníkov. 

. 

1.12  Traťoví maršali 

Rolu traťových maršalov plnia osoby poverené usporiadateľom a ich poslaním je dohliadať na 
poriadok na trati. Závodníci sú povinný behom jazdy poslúchať pokyny traťových maršalov, Pokiaľ sa 
tak nestane, môže byť súťažiaci penalizovaný napomenutím, diskvalifikáciou v jazde, pri opakovanom 
prehrešku i diskvalifikáciou zo závodu. Traťoví maršali sú oprávnený usporiadateľa či riaditeľa závodu 
o neposlušnosti súťažiaceho upozorniť v priebehu jazdy či po jeho skončení a spoločne rozhodnúť o 
druhu postihu.  

. 

1.13  Označenie áut štartovnými číslami 

Pre zjednodušenie orientácie traťových maršalov a presnú identifikáciu áut na trati môže usporiadateľ 
nariadiť označenie áut štartovnými číslami. Bude spresnené pri rozprave. V prípade potreby 
označenie áut štartovnými číslami je súťažiaci povinný viditeľne umiestniť usporiadateľom dodané a 
pridelené štartovné číslo na strechu či zadné okno karosérie auta. Neuposlúchnutie pokynov pre 
označenie auta či nevhodné umiestnenie štartovného čísla súťažiacim môže byť dôvodom penalizácie 
súťažiaceho, pri opakovanom neuposlúchnutí i dôvodom diskvalifikácie. Predpokladaný rozmer štítku 
so štartovným číslom je 30x30 mm. 

. 

1.14   Protesty 

Protest proti narušeniu pravidiel je oprávnený podať závodník alebo vedúci družstva a to do 5 minút 
po incidente. Protest sa podáva písomne do rúk riaditeľovi závodu alebo rozhodcovi s kauciou 20€. 
Iný spôsob podania protestu sa neuznáva. V prípade nezloženia kaucie sa o proteste nerozhoduje. O 
proteste rozhodne jury zložená z riaditeľa závodu, rozhodcu a zvoleného zástupcu závodníkov. O 
protestu musí byť rozhodnuté do 15 minút od jeho podania, inak sa považuje za uznaný. Rozhodnutie 
o proteste je konečné, nemenné a nedá sa proti nemu odvolať. V prípade uznania protestu sa kaucia 
vracia. V opačnom prípade prepadá v prospech usporiadateľa závodu. 

. 

 

. 

 

. 

2.1.1  Tréning 

V určenú dobu podľa časového harmonogramu sa organizuje voľný tréning. Závodník, ktorý ide 
trénovať, je povinný si skontrolovať frekvenciu trénujúcich závodníkov. Pokiaľ má z nich niekto 
frekvenciu zhodnú, tak závodník, ktorý čaká na uvoľnenie frekvencie upozorní trénujúceho závodníka 
a dohodne sa, ako sa budú striedať. Pri tréningu sa z pravidla meranie a nasadzovanie modelov 
neorganizuje. Účasť na voľnom tréningu je pre závodníka nepovinná. Usporiadateľ môže organizovať 
meraný tréning. Ten sa spravidla uskutočňuje po rozprave. Účasť na tomto tréningu je pre závodníka 
povinná iba od fáze kontroly rušenia modelov v skupine do fáze ukončenia kontroly funkčnosti 
meracích čipov. Pokiaľ sa meraný tréning neuskutoční, bude skúška rušenia zorganizovaná pri prvej 
kvalifikačnej jazde. 

. 
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2.1.2   Rozprava 

Spravidla po voľnom tréningu usporiadateľ usporiada so závodníkmi rozpravu. Závodník je povinný sa 
tejto  rozpravy zúčastniť. Usporiadateľ na rozprave predstaví funkcionárov závodu, určí stanovisko 
nasadzovačov, zoznámi závodníkov s organizačnými pokynmi pre priebeh závodu a poprípade si tu 
jazdci zvolia svojho zástupcu pre prípadné posudzovanie protestu (vid. bod 1.14). 

. 

2.1.3  Stanovište pre riadenie modelov 

Usporiadateľ určí priestor pre riadenie modelov. Z iného priestoru je riadenie modelov zakázané. 
Závodníci si v prvej rozjazde vyberú svoje stanovište pre riadenie modelu v tomto priestore dohodou. 
Pokiaľ k dohode nedôjde, tak závodníkom určí stanovište rozhodca. Závodníci sú určenie stanovíšť 
povinný rešpektovať. V priebehu ostatných jázd závodník použije rovnaké stanovište. Vo finálové 
jazde si závodníci vyberajú stanovište v poradí od najlepšieho umiestenia z rozjazde k najhoršiemu. 
Závodník je povinný byť na stanovišti v priestore pre riadenie modelu najneskôr 30 sekúnd pred 
štartom jazdy . 

. 

2.1.4  Rozdelenie závodníkov do skupín pre kvalifikáciu 

Pre uskutočnenie kvalifikačných jázd rozdelí usporiadateľ závodníkov do skupín. Pri tom môže dbať 
na to, aby v jednej skupine bola približne rovnaká výkonnostná kvalita závodníkov. Pri rozdeľovaní 
závodníkov do skupín berie usporiadateľ ohľad na konflikt hlavných frekvencií. Nekonfliktnosť 
frekvencií v skupine rieši usporiadateľ so závodníkmi dohodou. Počet závodníkov v skupine určuje 
usporiadateľ na základe priepustnosti trate. 

. 

 

. 

2.2.1  Kvalifikačné jazdy 

Organizujú sa spravidla  3 kvalifikačné jazdy v trvaní 5 - 7 minút + dojazdový čas potrebný na 
dokončenie posledného kola. Do kvalifikačnej jazdy sa štartuje postupne a to na pokyn štartéra. 
Minimálny čas medzi štartom rovnakej skupiny do ďalšej jazdy je 30 minút. So súhlasom všetkých 
dotknutých pretekárov môže byť tento čas zmenený v rozprave. V prvom kole kvalifikačnej jazdy 
pretekári štartujú do jazdy v poradí podľa výsledkov meraného tréningu. V ďalších kolách sa štartuje 
podľa výsledkov poradia dosiahnutého v predchádzajúcej jazde. Počet kvalifikačných jázd sa oznámi 

v rozprave. 

. 

2.2.2  Vyhodnotenie kvalifikačných jázd 

Kritériom výsledku je počet kôl s dosiahnutým časom potrebným pre dokončenie posledného kola nad 
stanovený časový limit. Výsledné poradie z kvalifikačných jázd sa stanoví tak, že sa započíta jeden 
najlepší dosiahnutý výsledok. Pri zhodnom počte kôl, je rozhodujúci čas a pri rovnakom výsledku je 
rozhodujúci ďalší najlepší dosiahnutý výsledok. Podľa takto korigovaného výsledku sa zostaví poradie 
závodníkov .Podľa výsledného poradia sa rozdelia závodníci do skupín pre finálové jazdy. 

. 

2.2.3  Finálové jazdy M1:28 Stock, Open, Retro, M1:24 Expert 

Organizujú sa 3 finálové jazdy v trvaní 7 minút. + dojazdový čas potrebný na dokončenie posledného 
kola. Do všetkých finálových jázd sa štartuje hromadne zo štartovného roštu, a to na pokyn štartéra. 
Pozíciu na štartovnom rošte určuje poradie z kvalifikačnej jazdy, kde najlepší závodník z kvalifikácie 
zaujme prvé miesto na štartovnom rošte, druhý najlepší druhé, atd. Závodník, ktorý kvalifikáciu 
neabsolvoval štartuje z poslednej pozície. Pokiaľ je takých závodníkov viac, tak ich poradie na konci 
štartovného poľa určí los. 
Minimálny čas medzi štartom rovnakej skupiny do ďalšej finálovej jazdy je minimálne 20 minút. So 
súhlasom všetkých dotknutých závodníkov môže byť tento čas upravený. Toto musí byť dohodnuté 
v rozprave. 
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. 

2.2.4  Kvalifikačná a Finálová jazda M1:24 Formule 1 

Organizuje sa jedna kvalifikačná jazda 3 minúty. Počas toho času majú povinnosť zájsť minimálne 
jedno merané kolo. Najrýchlejšie zájdené kolo bude pretekárovi zaznamenané a z nich bude 
zostavený štartovný rošt. Podľa tohto poradia si pretekári vyberú miesto určené pre pretekárov a 
príslušný box. Počas kvalifikácie môže jazdec nastavovať optimalizáciu modelu.  Pretekár, ktorý 
neodjazdí ani jedno merané kolo, nebude pripustený do finálovej jazdy. Po skončení kvalifikácie už 
nie je možná žiadna manipulácia s modelom. Ani výmena batérií, Skupina, ktorá nejazdí odloží 
modely podľa pokynov riaditeľa preteku a po skončení finálovej jazdy prvej skupiny si modely 
vyzdvihne a pripraví sa na štart. Skupina, ktorá dojazdila, svoje modely uloží k technickej kontrole. 

Podľa dosiahnutého najrýchlejšieho kola v kvalifikácii sa zostaví poradie na štartovnom rošte. 

Finálová jazda sa ide bezprostredne po kvalifikácii, je v trvaní 30 minút + dojazdový čas potrebný na 
dokončenie posledného kola. Do finálovej jazdy sa štartuje hromadne zo štartovného roštu, a to na 
pokyn štartéra. Pozíciu na štartovnom roštu určuje poradie z kvalifikačnej  jazdy, kde najlepší 
závodník z kvalifikácie zaujme prvé miesto na štartovnom rošte, druhý najlepší druhé, atd. Počas 
závodu je závodník povinný min. 2x zastaviť v boxoch (vyčleneným priestor usporiadateľom) a 
vykonať činnosť podľa pokynov usporiadateľa. Interval zastávky nie je stanovený, avšak 1. 
započítateľná zastávka môže byť vykonaná až po 5 minútach od štartu závodu a druhá započítateľná 
zastávka musí byť vykonaná min. 5 minút pred koncom časového limitu určeného pre závod. 
Usporiadateľ je povinný ohlásiť začiatok doby určenej pre vykonanie započítateľných zastávok 
a ohlásiť koniec tejto doby. Pokiaľ sa tak nestane, tak rozhodca závodu nesmie udeliť sankciu za 
nesplnenie povinnosti závodníka zastávky vykonať (viď kapitola 4). 
Po vypršaní časového limitu závodu je závodník povinný predať model k technickej kontrole. 
Závodník, ktorý tak neurobí, je zo závodu bez ďalšieho diskvalifikovaný. 

 

. 

2.2.5  Kvalifikačné a Finálové jazdy M1:32 Truck 

Preteky začínajú kvalifikáciou, ktorá trvá 3 minúty a zaznamená sa jedno najrýchlejšie 
kolo.Organizujú sa 3 finálové jazdy v trvaní 15 minút + dojazdový čas potrebný na dokončenie 
posledného kola. Do všetkých finálových jázd sa štartuje hromadne zo štartovného roštu, a to na 
pokyn štartéra. Pozíciu na štartovnom rošte do 1. finálovej jazdy určuje poradie z kvalifikačných jázd, 
kde najlepší závodník z kvalifikácie zaujme prvé miesto na štartovnom rošte, druhý druhé, atd. 
Závodník, ktorý kvalifikáciu neabsolvoval štartuje z poslednej pozície. Pokiaľ je takých závodníkov 
viac, tak ich poradie na konci štartovného poľa určí los. Do ďalších finálových jázd je štartovná 
pozícia určená podľa priebežného poradia v závode. Minimálny čas medzi štartom rovnakej skupiny 
do ďalšej finálovej jazdy je 20 minút, pokiaľ pri rozprave jazdcov nie je dohodnuté inak. 
Behom každej finálovej jazdy je závodník povinný min. 2x zastaviť v boxoch (vyčlenenom priestore 
usporiadateľom) a vykonať činnosť podľa pokynov usporiadateľa. 1. započítateľná zástavka môže 
byť vykonána až po 3 minútach od štartu finálovej jazdy a druhá započítateľná zastávka musí byť 
vykonána minimálne po absolvovaní 5 kôl od zastávky 1. a min. 3 minúty pred koncom časového 
limitu určeného pre jednu finálovú jazdu. Usporiadateľ je povinný ohlásiť začiatok doby určenej pre 
vykonanie započítateľných zastávok a ohlásiť koniec tejto doby. Pokiaľ sa tak nestane, tak rozhodca 
závodu nesmie udeliť sankciu za nesplnenie povinnosti závodníka zástavky vykonať.  

 

. 

 

2.2.6  Vyhodnotenie závodu 

Kritériom výsledku je poradie dosiahnuté v jazde skupiny s dosiahnutým časom potrebným pre 
dokončenie posledného kola nad stanovený časový limit. Do vyhodnotenia sa počítajú dve najlepšie 
z troch finálových jázd. V prípade rovnakého výsledku rozhoduje o poradí súčet všetkých jázd. 
V prípade zhody sa lepšie umiestni závodník, ktorý bol lepší v kvalifikácií. 
Pred vyhodnotením závodu sa uverejní výsledné poradie závodníkov. Pokiaľ nedôjde do 10 min. po 
tomto uverejnení k podaniu protestu proti tomuto poradiu, tak sa výsledky považujú za nezvratné a 
platné a závod sa oficiálne vyhodnotí. 
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. 

 

2.3.1  Kvalifikačné jazdy 

Organizujú sa 2 kvalifikačné jazdy v trvaní 7 minút. + dojazdový čas potrebný na dokončenie 
posledného kola. Do kvalifikačnej jazdy sa štartuje postupne a to na pokyn časomerača. Čas medzi 
štartom rovnakej skupiny do ďalšej jazdy je minimálne 20 minút. So súhlasom všetkých dotknutých 
závodníkov môže byť tento čas zmenený pri rozprave. V prvom kole kvalifikačnej jazdy závodníci 
štartujú do jazdy v poradí podľa rozpisu usporiadateľa. V ďalších kolách sa štartuje podľa výsledkov 
poradia dosiahnutého v predchádzajúcej jazde. Systém kvalifikačných jázd sa upresní pri rozprave. 

 
2.3.2  Vyhodnotenie kvalifikačných jázd 

Kritériom výsledku je počet kôl s dosiahnutým časom potrebným pre dokončenie posledného kola 
nad stanovený časový limit. Výsledné poradie z kvalifikačných jázd sa stanoví tak, že sa započíta 
jeden najlepší dosiahnutý výsledok. Pri zhodnom počte kôl, je rozhodujúci čas a pri rovnakom 
výsledku je rozhodujúci ďalší najlepší dosiahnutý výsledok. Podľa takto korigovaného výsledku sa 
zostaví poradie závodníkov .Podľa výsledného poradia sa rozdelia závodníci do skupín pre finálové 
jazdy. 
. 

 

2.3.3  Finálové jazdy 

Organizujú sa 3 finálové jazdy v trvaní 7 minút + dojazdový čas potrebný na dokončenie posledného 
kola. Do všetkých finálových jázd sa štartuje hromadne zo štartovného roštu, a to na pokyn štartéra. 
Pozíciu na štartovnom rošte do finálovej jazdy určuje poradie z kvalifikačných jázd, kde najlepší 
závodník z kvalifikácie zaujme prvé miesto na štartovnom rošte, druhý druhé, atd. Závodník, ktorý 
kvalifikáciu neabsolvoval štartuje z poslednej pozície. Pokiaľ je takých závodníkov  viac, tak ich 
poradie na konci štartovného poľa určí los. Minimálny čas medzi štartom rovnakej skupiny do ďalšej 
finálovej  jazdy je 20 minút, pokiaľ pri rozprave jazdcov nie je dohodnuté inak. 
. 
 

 

2.3.4  Vyhodnotenie závodu 

Kritériom výsledku je súčet počtu kôl s dosiahnutým časom potrebným pre dokončenie posledného 
kola nad stanovený časový limit. Od tohto súčtu sa odpočíta jeden najhorší finálový výsledok. podľa 
takto korigovaného výsledku sa zostaví poradie závodníkov a pri tom nerozhoduje, v akej finálovej 
skupine závodník jazdil. V prípade rovnakého výsledku rozhoduje o poradí súčet všetkých jázd. 
V prípade zhody sa lepšie umiestni závodník, ktorý bol lepší v kvalifikácií. 
Pred vyhodnotením závodu sa uverejní výsledné poradie závodníkov. Pokiaľ nedôjde do 10 min. po 
tomto uverejnení k podaniu protestu proti tomuto poradiu, tak sa výsledky považujú za nezvratné a 
platné a závod sa oficiálne vyhodnotí. 
. 
 
 

 

2.4  Vyhlásenie výsledku 

Vo všetkých kategóriach sa pri záverečnom vyhodnotení závodu vyhlasujú výsledky v celkovom 
poradí danej kategórie. V kategóríi Stock 1:28 sú najviac vyhlasované výsledky vekových 
podkategórií -  Junior,  Senior a Old Stars. 

 

. 
 



7 
 

 

 

. 

Upozornenie a sankcie je oprávnený urobiť riaditeľ závodu a časomerač. Upozornenie a sankcie 
vydané behom závodu môžu byť súčasťou výsledkovej listiny. Upozornenie a sankcie sa môžu 
závodníkom udeliť za tieto incidenty: 

 

 

 Po predchádzajúcom upozornení za nešportové chovanie, bezohľadnou jazdou, pri ktorej 
poškodzuje ostatných závodníkov, neumožnenie predbehnutia rýchlejším závodníkom, 
verbálne útoky smerujúce k závodníkom alebo nasadzovačom, poprípade užívanie hrubých 
vulgárnych slov môže byť udelený STOP AND GO (zastavenie na určenom mieste na 
minimálne 5sekúnd). Po dvoch udelených sankciách môže následovať vylúčenie závodníka 
z jazdy a pri opakovanom incidente sa môže závodník vylúčiť z celého závodu 

 Za nedodržanie technických pravidiel v jazde sa závodník diskvalifikuje z tejto jazdy. Pri 
opakovanom porušení technických pravidiel a pri odmietnutí predať model k technickej 
kontrole sa závodník diskvalifikuje z celého závodu 

 Za neprítomnosť ako nasadzovač sa závodníkom škrtne najlepší dosiahnutý výsledok 
z doposiaľ odjazdených jeho jázd. To neplatí, pokiaľ si za seba zabezpečí náhradu a o tomto 
informuje rozhodcu 

 Za neuvoľnenie stanovišťa závodníkom v priestore pre riadenie modelov podľa ust. 2.1.3 sa 
závodník diskvalifikuje z tejto jazdy 

 Za nerešpektovanie týchto pravidiel, pokynov rozhodcu a organizačných pokynov 
usporiadateľa; po dvoch predchádzajúcich upozorneniach môže nasledovať vylúčenie 
závodníka z celého závodu. 

 Pri nenaplnení článku 2.2.4 a 2.2.5 týkajúcich sa povinných zastávok v boxe penalizácie 
odpočtom 10 kôl z dosiahnutého výsledku 

 


