ZÁPIS
z jednání odborné komise sekce ELEKTRIC TRACK při RCAČR konané dne 17.11.2006
v hotelu Sportovní centrum Brandýs n.L
Přítomni : Strupek – předseda odborné komise
Vladimír Šulc – RCA Kladno
Patrik Dworschak – RCA Praha
Radek Bok – RC Třebíč
Martin Zvára – RCA Svitavy
Omluveni : Zdeněk Pekař, Pavel Magda
Body programu :
1 – informace z jednání AGM EFRA
2 – příprava halového MČR 2006/07
3 – diskuze
4 – závěr
Předseda sekce ETc Václav Strupek přivítal členy odborné komise a seznámil je
s programem jednání.
K bodu 1 – předseda seznámil přítomné s průběhem jednání sekce Electric Track a se
změnami, které byly odsouhlaseny a budou v následujícím roce začleněny do pravidel této
sekce. Jedná se zejména o odsouhlasení 5ti článků baterek pro modely On-road.
K bodu 2 – příprava MČR v hale 2006/07 první závod se koná již 25.11.06 v Praze a
zajišťuje jej RC Lestr Models. Další závody zajišťují RC Třebíč , RC Prostějov a Hobbyteam.
Pravidla jsou známá a zveřejněna na internetových stránkách RCACR. Předseda OK
informoval o negativním postoji jezdců z Moravy v kategorii ET Micro 1/18.
K bodu 3 – diskuze
1 – Otázka pravidel 2007 – OK odsouhlasila , že pravidla pro závody MČR v kat.ET 1/10
budou odpovídat odsouhlaseným pravidlům EFRA. Předseda OK svolá k přípravě pravidel
pro letní MČR samostatné jednání.
2 – otázka reprezentace ČR na ME ve Francii předseda OK seznámil přítomné o skutečnosti,
že oproti dřívějším létům se podařilo pro tuto kategorii zajistit o 1.místo více, celkem 4.místa.
Nominováni byli podle zásad RCACR první tři jezdci z MČR. Po obsáhlé diskuzi bylo
dohodnuto, že čtvrtá nominace bude dána vítězi MČR v hale 2006/2007. Pokud vítěz , nebo i
další místa budou obsazena stávajícími reprezentanty, místo bude navrženo dalšímu jezdci
v pořadí.
Zapsal : Václav Strupek

