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Propozície Závodu 

 
 

 
Usporiadateľ: 

 RC ARENA Bratislava 

 
Dátum konania: 

 11.11.2017 1.kolo 
 16.12.2017 2.kolo 
 10.02.2018 3.kolo 

 
Miesto konania: 

 RC ARENA BRATISLAVA ,Vrakunská 2, 821 06 Bratislava, Slovakia (mapa) 

 
Povrch dráhy: 

 Koberec 

 
Súťažné kategórie: 
 

Onroad 

 M1:28 STOCK 
 M1:28 OPEN 
 M1:18 OPEN 
 M1:12 GT 

 

 

https://www.google.sk/maps/place/RC+ARENA+Bratislava/@48.1369263,17.1928899,780m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x476c88a5990344bf:0x8fac84bea9697f9c!8m2!3d48.1369263!4d17.1950786
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Funkcionári závodu: 

 Riaditeľ závodu - Jozef Poláčik a Miloš Švihran (kategória 1:18 a 1:12) 
 Riaditeľ závodu – Marek Helbich (kategória 1:28) 
 Časomiera – Michal Boor 

Závodníci: 

 Zúčastniť sa môže  závodník z akéhokoľvek štátu. 
 Depá pre závodníkov, v počte 48 miest, sú kompletne vybavené. Nie je potrebné si so sebou  

brať stôl, stoličku a predlžovacie šnúry. Prívod 240V AC je situovaný priamo pod každým 
stolíkom závodníka. Pri väčšom personálnom obsadení závodu budú ostatní závodníci, ktorí 
sa prihlásili na závod neskôr, upovedomený o skutočnosti, že je potrebné si priniesť svoj stôl, 
stoličku a predlžovaciu šnúru 240V AC. 

 Závodník je bezpodmienečne povinný použiť podložku alebo pokrývku na pripravený stôl.  
 Nie je  potrebná licencia ani klubová príslušnosť. 
 Vstup do haly výhradne v čistej sálovej alebo domácej obuvi.  
 Na parkovanie osobných vozidiel je pripravených 25 parkovacích miest priamo v areáli. 

Ostatné osobné vozidlá je možné parkovať v tesnej blízkosti areálu.          

Vekové kategórie: 

 Junior .......... do 18 rokov ku dňu začatia závodu 
 Senior ......... do 45 rokov ku dňu začatia závodu 
 Old Stars ..... nad 45 rokov ku dňu začatia závodu 

Počítacie zariadenia: 

 Optický systém Robitronic, Kategória mierky 1:28 
 Systém AMB .Kategória mierky 1:18 a 1:12 
 Každý závodník je povinný mať vlastný merací čip spolupracujúci s vyššie uvedeným 

systémom. Za funkčnosť čipu je zodpovedný závodník. 

 

 

Registrácia na závod: 

 Registrácia elektronicky na MyRCM : myrcm.ch, 1.kolo, 2.kolo, 3.kolo 
 Zoznam prihlásených pretekárov : 1.kolo, 2.kolo, 3.kolo 

 Uzávierka elektronických registrácii bude v stredu pred dňom konania o 24:00 hod. 
 Za 100% zvýšené štartovné je možná registrácia aj po uzávierke. Informácie potrebné pre 

registráciu po uzávierke, je nutné zaslať formou SMS na tel. číslo +421 905 71 72 73. 

 

 

Štartovné: 

    Základné štartovné: 

 10€ - Seniori a Old Stars 
 7€ - Juniori  
 100€ - Ostatní (obyvatelia cudzích planét alebo medzihviezdneho priestoru) 

    Príplatok za každú ďalšiu kategóriu: 

 5€ -  

 

http://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5b1%5d=com&pLa=cz
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5b1%5d=bkg&dId%5bE%5d=36434&pLa=cz
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5b1%5d=bkg&dId%5bE%5d=36435&pLa=cz
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5b1%5d=bkg&dId%5bE%5d=36436&pLa=cz
http://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5b1%5d=bkg&dId%5bE%5d=36434&dLt=reg&pLa=cz&lType=rList
http://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5b1%5d=bkg&dId%5bE%5d=36435&dLt=reg&pLa=cz&lType=rList
http://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5b1%5d=bkg&dId%5bE%5d=36436&dLt=reg&pLa=cz&lType=rList
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Časový harmonogram: 
 

 Sobota  

07:00 - cca 08:30 ... Voľný tréning a registrácia na závod zaplatením štartovného 
09:00 - cca 09:20 ... Zahájenie závodu, Rozprava 
09:30 - cca 12:00 ... Kvalifikačné jazdy                                                                                                                  
12:00 - cca 13:00 ... Obedná prestávka 
13:00 - cca 16:00 ... Finálové jazdy                                                                                                                             
16:05 - cca 17:00 ... Vyhodnotenie závodu a vyhlásenie víťazov. 

 

Stravovanie a občerstvenie: 

 K dispozícii bude občerstvenie v Mini bare + možnosť objednania donášky teplého jedla 

 

Pripojenie na Internet: 
 

 V celom areáli RC ARENA BRATISLAVA vám bude k dispozícii bezplatné mobilné pripojenie 
na Internet. Prístupové údaje potrebné pre prístup vám budú oznámené na požiadanie v deň 
preteku. 

 
 
 

  
 

 


