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Propozice Dvouhodinovka Plzeň 2022 

1. Základní informace 

 Závod je vypsán na 2x1 hodinu týmů PRO-PRO a PRO-AM, každý z týmu jede 1 hodinu. 

Tým v obsazení PRO-AM bude zvýhodněn připsáním 5% k celkovému nájezdu kol 

 Tým PRO-AM musí obsahovat závodníka, který v posledním roce nebodoval 

v seniorském závodu MČR 

 Termín konání – pá/sobota 17.-18.6.2022,  v pátek trénink a oslava. PIVO SUD A 

GRILOVÁNÍ ZDARMA 

 Sobota 18.6.2022 8.00.trénink, přejímka od 12:30, start v 13:00, trénink od pá 17:00. 

 Kategorie – PR/24 ve smyslu ISRA pravidel. 

 Startovné – 500 Kč za tým 

 Přihláška – online na https://www.srcplzen.cz/dvouhod/ 

 Hodnocení: dospělí a mládež do 18 let. 

 Ubytování možné na tel 725 999 237. Cena 150,- Kč/ noc/osoba 

2. Organizace závodu 

 Finální nominace týmů ve středu před závodem, tj. 15.6.2022. 

 Každý z členů týmu jede celkem hodinu - 8x7,5 minuty. 

 Každý z členů týmu pojede přesně dráhy dle vlastní volby, polovinu v každé z hodin. 

 Druhý člen týmu nasazuje. 

 Vyhrává tým s největším nájezdem kol. 

 Kvalifikace se jede na nejrychlejší kolo (1 min), pouze jeden z týmu, libovolný. 

 Vypínání dráhy – pod mostem, na rovince u jezdců, při havárii 3 a více autíček. 

 Pauza 1 min, během pauzy povoleny pouze ruce, bez nářadí. Opravy jen v jízdním čase. 

3. Stavební pravidla 

 Motor: motor třídy X12 se strojově vinutou kotvou se štítkem 12. 

 Podvozek: doporučen JK-aelos, možno i JK-X25 nebo Mosetti Patriot Striker. 

 Karoserie: PR/24, max. výška 35mm, zadní hrana karoserie min 12,7mm, př. hrana 1mm. 

 Karoserie: povoleny 2 identické kusy. Karoserie musí být označena jménem týmu 

 Pravidla: http://svazmodelaru.cz/kaum/pravidla/stavebni/scale/pr24/ 

 Kola/světlost – na startu kvalifikace i závodu 0,8mm pod zadní osou. 
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