ZÁPIS
z jednání odborné komise sekce ELEKTRIC TRACK při RCAČR konané dne 25.8.2006
v hotelu Žebětínský Dvůr v Brně.
Přítomni : Strupek – předseda odborné komise
Vladimír Šulc – RCA Kladno
Václav Strupek ml. – RC Lestr Models
Ivo Gombík – RC Kolín
Omluveni : Radek Bok, Zdeněk Pekař, Pavel Magda, Martin Zvára, Tomáš Rajdus
Neomluveni : RCA Chuchle, RCA Praha,
Body programu :
1 – zhodnocení dosavadního průběhu MČR 2006
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 – MČR 2006 , přítomní hodnotili dosavadní průběh MČR jako velmi dobrý, bez
problémů s vedením závodů i zajištění MČR ze strany pořadatelů. Otázkou zůstává problém
s účastí jezdců , hlavně v kategorii Standard. Schváleno předání pohárů při příležitosti GP
Praha 2006.
Otázkou letního MČR pro následující ročník – viz. diskuze
K bodu 2 – příprava MČR v hale 2006/07 systém závodů bude stejný jako v minulém roce.
Pojedou se 4 závody se škrtnutím jednoho nejhoršího výsledků. Dosud projednané termíny
jsou : 25. listopadu Praha, 16. prosince Třebíč, 10. února Prostějov a poslední závod
24.března Praha. Zbývá oslovení sponzorů seriálu , v minulém roce se jednalo o Lestr
Models, Hobby Team a Kopek Color.
Po diskuzi byli dohodnuty následující změny pravidel :
1 – oficiální kategorie MČR : Modified a Modified junior
2 – budou povoleny veškeré motory bez omezení závitů kotvy včetně bezuhlíkových motorů
3 – předepsané pneu VTEC 27 v balení LRP / Nosram
4 – váha modelu 1500 g včetně personálního transponderu
Ostatní pravidla zůstávají beze změny
K bodu 3 – diskuze
1 – Otázka licencí pro rok 2007 – návrh výkonného výboru pro členskou schůzi RCACR je
výška poplatků za jezdeckou licenci 500.- Kč pro všechny sekce. Pro zimní sezonu platí
licence uhrazená pro rok 2006.
K tomuto byla rozsáhlá diskuze s následujícím závěrem.
OK sekce Electric Track doporučuje výkonnému výboru zvážit následující řešení u této
kategorie, která je specifická s ohledem na velké množství závodů vypisovaných dovozci i
samotnými kluby RCACR.
Jezdec musí být členem klubu, který je členem RCACR. Pro závody v této kategorii není
třeba licence jezdce, ale pořádající klub odevzdá po závodě MČR seznam zúčastněných
jezdců a za každého poukáže na konto RCACR 100.- Kč/senior a 50.- Kč za juniora.

Tímto by byla umožněn start i jezdcům, kteří se nechtějí zúčastnit celého seriálu, ale jenom
závodů v Čechách nebo na Moravě. Startovné by bylo zvednuto na 300.- Kč senior a 200.Kč pro juniora. Tento vstřícný krok by měl přivést na start těchto prestižních závodů daleko
výraznější počet jezdců. Pokud to bude možné, doporučuje OK provést tuto úpravu již pro
zimní mistrovství ČR na koberci. Navíc jezdci z letního MČR již licenci mají zaplacenou.
2 - Strupek – kategorie 1:18 dlouho diskutovaná otázka zajištění jednoho člena pro koordinaci
pravidel a závodů v kategorii MICRO 1:18. Touto problematikou byl pověřen Vladimír Šulc
/ RC Kladno/, který připraví pro příští jednáni OK informaci o současném stavu jezdecké
základny a zároveň zjistí, zda by byl zájem o sjednocení pravidel v této kategorii.

Zapsal : Václav Strupek

