RC Auto klub Spartak Čelákovice
ve spolupráci s firmou RC-AUTOKO

pořádají ve dnech 12-13. června 2010  24hodinový vytrvalostní závod

24hodin Le Čelákovice

Závod je vypsán jako týmový pro rádiem řízené vozy v měřítku 1/10 s elektrickým pohonem zadní nápravy. Soutěžní tým může tvořit nejvýše 7 osob, v řízení se smí střídat nejvýše 6 osob.

Propozice závodu

Počet týmů:	max. 12

Příjem a potvrzení přihlášek:
Příjem probíhá od 1. dubna 2010 výhradně e-mailem na adresu autoko@volny.cz. Účast jednoho týmu domácího klubu je automatická, o dalších 11 týmech rozhoduje pořadí doručení přihlášky. Informace o pořadovém čísle přihlášky bude odeslána do 48 hodin po doručení přihlášky. Informaci o pořadí obdrží i zájemci, kteří se umístí na 12 a dalším místě a budou automaticky považováni za náhradníky.  

Startovné a záloha na startovné:
Startovné je stanoveno na 2500 Kč. V ceně je zahrnut motor!!  Tým má povinnost uhradit v terminu do 30. dubna 2010 nevratnou zálohu na startovné ve výši 1000 Kč, a to hotově, složenkou typu A, nebo složit na účet č.: 430709028/5500 Raiffeisen Bank k rukám předsedy pořadatelského klubu. Nesložení zálohy automaticky znamená vyškrtnutí přihlášky a oslovení prvního náhradníka v pořadí. Náhradník musí potvrdit zájem i složit nevratnou zálohu v době jednoho kalendářního týdne od oslovení. 

Složení a role členů soutěžního týmu:
Vedoucí týmu - je oprávněn vystupovat jménem týmu během závodu.
Řidič - je oprávněn v průběhu závodu řídit auto svého týmu, provádět nasazování, přípravu a opravy auta v depu týmu.
Mechanik – je oprávněn vykonávat činnosti související pouze s opravou auta nebo jeho nasazování.

Identifikace týmu:
Příslušnost k soutěžnímu týmu musí mít patrná ze shodných viditelných prvků oblečení, minimálním horní poloviny těla (bunda, mikina, vesta, tričko).
Všichni účastníci závodu budou vybaveni visačkami, které jsou povinni po celý průběh závodu viditelně nosit. 

Stanoviště týmů - depo
Je k dispozici 10 krytých stanovišť vybavených stolem, další místo na 2 stanoviště (bez stolů a nepropustné střechy) bude vyhrazeno přímo pod stanovištěm jezdců (pro poslední dva  přihlášené týmy).
Stanoviště budou týmům přiděleny dle pořadového čísla přihlášky. 

WC/umývárna/občerstvení je samozřejmostí.

V depu není dovoleno používat el. vařiče, el. konvice atd.!


Časový rozvrh závodu:
Pátek 11.6.		10-21.00	Volný trénink a prezentace týmů

Sobota 12.6		09-12.00	Volný trénink a prezentace týmů
			12-12.30	Přestávka
			12.30-13.00	Měřený trénink
			13-14.00	Poslední možnost vyzkoušet auta
			14-14.50	Uzavření tratě
			14.50		Přistavení vozidel na start
			15.00		START ZÁVODU

Neděle 13.6		15.00		CÍL ZÁVODU
			15.20		Vyhlášení výsledků a předání cen
			16.00		Ukončení celé akce a odjezd domů




Konstrukční pravidla:

Podvozek:
Závod je vypsán pro podvozky pouze se zadním náhonem! 

Karosérie:
Speciálně určené pro vozy Le Mans nebo GT do šíře 200mm, přítlačné křídlo max. v šířce nepřesahující boční obrys karoserie, hloubka nesmí přesahovat 40 mm a výška 25mm. Každá karoserie musí být vybavena světly, vpředu bílá a vzadu červená.(postačí diody, paraboly se vyrábět nemusí, pokud jimi karoserie není vybavena). Světla na autě se musí rozsvítit nejpozději ve 21hod.. Od 21:00 do 06:00 nesmí auto bez funkčních světel pokračovat v jízdě. Každý tým může mít na závod připraveny nejvýše 2 karoserie. Karoserie musí být vzhledové identické.
Nejsou povoleny speciály jako Mazda, Dodge, DMA a jim podobné ! 

Motor:
Motor třídy 540 střídavý 21,5z  každý tým obdrží při technické přejímce. Náhradní motor si bude možno dokoupit na místě. V případě nepovolených úprav na motoru, bude celý tým okamžitě diskvalifikován a důvody diskvalifikace spolu se jmény členů týmu budou uveřejněny. Motor může být přímo propojen s regulátorem. 

Pneumatiky:
Pneumatiky jsou předepsané LRP VTEC 30X. Dodá pořadatel za výhodnější cenu. Je možné použít nejvýše 5 sad suchých pneu a 3 sady mokrých pneu. Mokré pneu nejsou omezeny výrobcem. Použití mokrých pneu vyhlašuje ředitel závodu.
Mazání pneumatik je zakázáno !  

Baterie:
Lipo, Life, Lion, NiMH nebo NiCD do jmen. napětí 7,4V .
Počet v průběhu závodu obměňovaných sad, ani jejich kapacita nejsou omezeny.
Držák baterií je možno upravit dle vlastního uvážení a potřeby. 

Výměny a opravy:
Opravu auta lze provádět výhradně v depu. Tým musí odjet závod s jedním autem, u auta je možno v průběhu závodu vyměnit jakýkoliv díl s výjimkou základní desky – plata. 
Vyměněné díly musí vyhovovat pravidlům

Tuning:
S výjimkou omezení uvedených v těchto pravidlech může být libovolný. 

Komunikace týmu v průběhu závodu:
Je povoleno použít intercomu mezi členy týmu, a to i mezi jedoucím závodníkem a depem. Použití nesmí rušit ostatní závodníky. Je striktně zakázán vstup na stanoviště jezdců se zapnutým mobilním telefonem. 

Další organizační pokyny a pravidla:
Na prezentaci každý tým přinese ke kontrole a označení, auto, obě karoserie a všechny pneumatiky, se kterými chce jet závod.
Trať bude s nástupem tmy osvětlena výbojkami. 
Každý tým si během závodu plně odpovídá za své auto, tedy i za jeho odstranění, pokud je nepojízdné, nebo jeho nasazení. Při těchto činnostech nesmí omezit ani ohrozit ostatní účastníky závodu. 

Počasí není překážkou tohoto druhu závodu. Jede se za každého počasí.

Možnost stravování a ubytování

Ubytování: 	CMC Čelákovice náměstí (200m od dráhy) tel.: 326 999 729
p. Drahomíra  Sedláčková
		nutno sdělit, že jedete závod, ohledně ceny ubytování.

		Hotel Bouček Mochov  (3km od tratě) tel.: 326 995 277



Veškeré dotazy a věcné připomínky tel.: 775 219 590, nebo autoko@volny.cz

