
Ahoj kamarádi automodeláři. 

Tímto vás zveme dne 19.8. - 20.8 2016 na druhé prázdninové soustředění automodelářů, které 

proběhne ve Znětínku. 

  

Program:                             Pátek                    18:00 hod otevření autodráhy 

                                                                               18:30 hod – 12:00 hod tréning , diskuse o 

pravidlech a volná zábava 

                                                

Sobota                   8:00 hod –   9:30 hod řízený tréning 

                                                                                 9:30 hod – 10:00 hod přejímka, startovné 

                                                                               10:15 hod –  11:15 hod zahájení závodu 

A3/24 cestovní vozy do roku 1990 - 4x5 min 

                                                                               11:15 hod –  12:15 hod A6/24 Oldtimer 4x5 

min do roku 1970 – 4x5 min 

                                                                                

12:15 hod –  12:45 hod pauza na oběd 

                                                                                

12:45 hod – 13:45 hod A5/24 GT vozy 4x5 min 4x5 min 

                                                                               13:45 hod -  14:45 hod A2/24 Lemans, 

Canam vozy do roku 2000 -  4x5 min 

                                                                               15:00 hod  - vyhlášení výsledků a ukončení 

soustředění 

  

  

  

  

Ubytování,kantýna + točené pivo zajištěno. Veškeré dotazy a přihlášky posílejte nebo volejte 

na uvedený kontakt. Těšíme se na vaši účast. 

  



  

                                

Petr Hintenaus 

Pavlov 105 

594 44 Radostín nad Oslavou 

hifreso@seznam.cz 

mob: + 420 777 601 986 

IČ.45497389 

 

 

 

Kategorie A2 - Prototypy (Can Am, Le Mans) do roku 2 000 

 
a/ karoserie - materiál libovolný /stavebnice hard plast,komerční výrobek, 

  hračka,epoxy,rezin,/ s vyjímkou bublin /lexan,apod./ 

- karoserie musí být pevná a musí odolávat mírnému tlaku  

  aniž by došlo k její deformaci 

- měřítko M1:24, M1:25. 

  - dělaná musí odpovídat stavebnímu plánku s tolerancí  -5% 

- v kategorii žáků může být karoserie zaslepena /černou nebo  

     stříbrnou barvou/ 

- karoserie musí být vybavena interierem a stadním pilotem 

  - karoserie musí být opatřena třemi startovními čísly 

  - zbarvení karoserie může být libovolné 

   - maximální šířka v nejširším místě 85mm 

 

 

b/ podvozek- libovolné provedení 

- podvozek musí být označen jmenovkou  

 

c/ motor - X12  motory s dvěma keramickými magnety a motory nižší 

třídy (horší) 

 

d/ převod - libovolný 

 

e/ kola - inzerty povinné  pouze u předních kol 



- všechna čtyři kola musí mít kontakt s dráhou a při pohybu 

     se musí otáčet 

   - minimální šířka předních kol 8 mm 

   - maximální šířka zadních kol 17mm 

   - minimální průměr předních 23 mm 

- minimální průměr zadních kol 25mm 

   - maximální celková šířka přes kola 83 mm 

 

f/ vodítko - libovolné 

 

g/ vzhled - žádná konstrukční část nesmí při  pohledu shora přesahovat  

          obrys karoserie /např. vodítko nebo tzv.lopata používaná  

    např. u kategorie GT/ 

 

h/ světlost - 2mm v celé délce modelu 

- 0,8mm pod převodem a motorem 
 

 

Kategorie A3 - Cestovní vozy do roku 1990 

 
a/ karoserie - materiál libovolný /stavebnice hard plast,komerční výrobek, 

  hračka,epoxy,rezin,/ s vyjímkou bublin /lexan,apod./ 

- karoserie musí být pevná a musí odolávat mírnému tlaku 

aniž by  

  došlo k její deformaci 

- měřítko M1:24  

  - dělaná musí odpovídat stavebnímu plánku s tolerancí -5% 

- v kategorii žáků může být karoserie zaslepena /černou nebo  

     stříbrnou barvou/ 

- karoserie musí být vybavena interierem,3D pilotem a všemi 

  detaily /zrcátka,stěrače,výfuky,atd./ 

- karoserie musí být opatřena třemi startovními  čísly 

  - zbarvení karoserie může být libovolné  

  - maximální šířka v nejširším místě karoserie 78mm 

 

b/ podvozek- libovolném provedení 

- podvozek musí být označen jmenovkou  

  - maximální šířka podvozku 70 mm 

 

c/ motor - řady Falcon, JK Hawk Retro 

 



d/ převod - libovolný 

 

e/ kola - inzerty povinné  pouze u předních kol 

- všechna čtyři kola musí mít kontakt s dráhou a při pohybu 

     se musí otáčet 

   - minimální šířka předních kol 8mm 

   - maximální šířka zadních kol 14 mm 

- minimální průměr předních i zadních kol u všech modelů 

23mm  

   - maximální celková šířka přes kola 75 mm 

 

f/ vodítko - libovolné 

 

g/ vzhled - žádná konstrukční část nesmí při  pohledu shora přesahovat  

        - obrys karoserie /ani tzv. lopata používaná např. u kat. GT/ 

 

h/ světlost - 2mm v celé délce modelu 

- 0,8mm pod převodem a motorem 

 

Světlost modelu se měří na rovné podložce (bez zapuštění 

vodítka).  

Přední kola mohou být nad měřící podložkou maximálně 0,5 

mm. 
 

 

 

 

Kategorie A5 –  GT 

 
a/ karoserie  - materiál libovolný /stavebnice hard plast,komerční výrobek, 

  hračka,epoxy,rezin,/ s vyjímkou bublin /lex,apod./ 

- karoserie musí být pevná a musí odolávat mírnému tlaku  

  aniž by došlo k její deformaci 

- měřítko M1:24, M1: 25. 

  - musí odpovídat stavebnímu plánku s tolerancí -5% 

- povoleny jsou civilní verze vozů 

- karoserie může být v kategorii žáků zaslepena /černou nebo  

  stříbrnou barvou/ 

- při prosklení karoserie musí být vybavena standartním  

  pilotem a se všemi  detaily jako /zrcátka,stěrače,výfuky,atd./ 

- karoserie musí být opatřena třemi startovními čísly 

  - zbarvení karoserie může být libovolné 



  - maximální šířka v nejširším místě 85mm 

  - povoleny jsou civilní verze vozů 

 

b/ podvozek  - libovolné provedení 

- podvozek musí být označen jmenovkou  

 

c/ motor - X12 s dvěma  keramickými magnety a motory  

nižší třídy (horší) 

d/ převod  - libovolný 

 

e/ kola  - inzerty povinné  pouze u předních kol 

- všechna čtyři kola musí mít kontakt s dráhou a při pohybu 

     se musí otáčet 

   - v případě absence plánku     

 - min. šířka předních kol 8 mm  

 - max. šířka zadních kol 17mm 

 - min. průměr předních kol 23mm                                  

   - min. průměr zadních kol 24 mm 

    - maximální celková šířka přes kola 83 mm 

f/ vodítko  - libovolné 

 

g/ vzhled - žádná konstrukční část nesmí při  pohledu shora přesahovat 

   obrys karoserie 

 

h/ světlost  - 2 mm v celé délce modelu 

- 0,8mm pod převodem a motorem 
 

 

 

 

                           Kategorie A6  - Oldtimer do roku 1970 
       (Le mans, Can Am). 

 

a/ karoserie - materiál libovolný /stavebnice hard plast,komerční výrobek, 

  hračka,epoxy,rezin,/ s vyjímkou bublin /lexan,apod./ 

- měřítko M1:24, M1: 25. 

  - dělaná musí odpovídat stavebnímu plánku s tolerancí -5% 

- v kategorii žáků může být karoserie zaslepena /černou nebo  

     stříbrnou barvou/ 

- karoserie musí být vybavena interierem, standartním  

pilotem a všemi 

  detaily /zrcátka,stěrače,výfuky,atd./ 

  - karoserie musí být opatřena třemi startovními čísly 



  - zbarvení karoserie může být libovolné 

  - maximální šířka v nejširším místě 85mm vyjímka (Porsche 

917) 

 

 

b/ podvozek- libovolný šroubovací 

- podvozek musí být označen jmenovkou  

 

c/ motor - Falcon, JK Hawk Retro  

   

 

d/ převod - modul 0,5 nebo 48 pitch 

 

e/ kola - inzerty povinné  pouze u předních kol 

- všechna čtyři kola musí mít kontakt s dráhou a při pohybu 

     se musí otáčet 

   - minimální šířka předních kol 8 mm 

   - maximální šířka zadních kol 17mm 

   - minimální průměr předních  kol 23mm 

- minimální průměr zadních kol 25mm 

   - maximální celková šířka přes kola 79 mm 

   - průměr přední a zadní hřídele 3 mm 

  - přední hřídel nedělená 

 

f/ vodítko - libovolné 

 

g/ vzhled - žádná konstrukční část nesmí při  pohledu shora přesahovat  

          obrys karoserie  

 

h/ světlost - minimálně 1,4 mm v celé délce modelu 

- 0,8mm pod převodem a motorem 

  

  
 


