ZÁPIS
z jednání odborné komise sekce ELEKTRIC TRACK při RCAČR konané dne 11.11.2005
ve Sportovním Centru Brandýs n.L.
Přítomni : Strupek – předseda odborné komise
Patrik Dworschak – RCA Praha
Pavel Magda – RCC Blansko
Vladimír Šulc – RC Bengi
Body programu :
1 – zhodnocení MČR 2005 na asfaltu
2 – zajištění MČR 2005/06 halová sezona
3 – termínová listina MČR 2006 / asfalt
4 – ostatní
Po diskuzi bylo dohodnuto k jednotlivým bodům programu následující :
ad 1 – systém současného MČR je vyhovující / 6 závodů se škrtnutím dvou nejhorších
výsledků/. Průběh seriálu MČR 2005 nebyl ničím ovlivněn a nebyl podán žádný protest. Na
zítřejším slavnostním večeru budou předány nejlepším jezdcům ceny a poháry.
ad 2 – byla vyřešena otázka sponzorů . Hlavní sponzoři jsou Lestr Models, Hobby Team a
Kopek Color. LestrM. zajistil první závod seriálu v Praze. Druhý závod seriálu zajistí Patrik
Dworschak / Hobby Team/ - projedná s panem Bokem 12.11.05. Třetí závod seriálu se
překládá do Prahy z důvodů problémů se zajištěním dráhy v Kolíně. Pokud se nenajde jiný
RC klub a nenabídne zajištění závodu, bude závod pořádat Lestr Models ve spolupráci
s Hobby Team. Poslední závod seriálu zajišťuje Kopek Coror v Kostelci na Hané.
ad 3 – předseda OK projednal termíny závodů na letní MČR s komisí E1:10 Off-Road.
1.závod ……. sobota 20.5.06
2.závod ……. sobota 3.6.06
3.závod ……. sobota 24.6.06
4.závod ……. sobota 29.7.06
5.závod ……. sobota 26.8.06
6.závod ……. sobota 9.9.06
Místo závodů zatím není určeno.
Předseda projedná na výboru RCACR koordinaci s ostatními kategoriemi, aby nedocházelo k
termínovým kolizím s ostatními závody MČR.
Otázka pravidel:
- otázka vypsání MČR pro kat.Standard – v minulém roce se projevil nezájem o tuto kategorii.
Je nutné projednat při větším obsazení komise a případně připravit pravidla i technické
podmínky, např. otázka jednotných motorů.
- všichni členové OK budou předsedou vyzváni, aby projednali tuto problematiku v RC
klubech
- sponzoři vytvoří maximální podmínky pro účast juniorů
- výběr sponzorů pro letní MČR
ad 4 – diskuze
Strupek - otázka zajištění jednoho člena pro koordinaci pravidel a závodů v kategorii MICRO
1:18. Zájem projevil pan Karel Grieesl. Bude přizván na další jednání OK.
Strupek – informace k závodům EFRA GP 2005

Zapsal : Václav Strupek

