
V sobotu 4.5.2019 se na silniční RC dráze Blansko koná:  

    RC MASSOX CUP – Dětí a začátečníků 2019 
Je to třetí ročník závodu RC aut, pořádaný pro začínající děti ,ale i starší .!!!! Při příležitosti 
oslav nebo pak ukončení RC sezony .   

Co potřebujete:+AMB personální čip pro měření najetých kol. Je nutné jej mít svůj .  Je 
šance při včasném přihlášení se , že čip by se dal za cca 100kč zapůjčit od ostatních členů RC 
Blansko.              +RC model auta v měřítku od 1:18 –po 1:10 bez rozdílu vah, takže       
silniční(F1,cestovní,rally atd.), ale i terénní  (bugy apod.) 

Technická pravidla: ŽÁDNÁ!!!! Pouze je nutné mít v přijímači volné místo pro konektor 
AMB čipu. 

Ostatní pravidla: závodník nesmí mít k tomuto datu odjeto víc jak 10 ofic. RC závodů. 

Pokud není splněna tato podmínka, je možnost po dohodě s organizátorem závodit, ale bez 
nároku na započítání se do konečného pořadí a ceny. 

Organizace : v kvalifikaci se jezdci započítá čas nejrychlejšího dosaženého kolo a podle něj 
se vytvoří postavení na startovním roštu pro všechny tři finálové jízdy. Jezdci obdrží 
startovní číslo, které je povinen nalepit na svůj model. 

Jedou se 3-5  jízd po asi7minutách a sečtou se všechny najetá kola. Při vyjetí z tratě nebo 
převrácení si každý závodník auto musí běžet nasadit sám. A to opatrným opuštěním 
tribuny a nasazením vozu na bezpečné místo trati (okraj či zelené úseky) Zákaz cizí pomoci 

mimo depo!!!!. Dbát opatrnosti na schodišti a trati. Pokud vůz přestane fungovat, je 
možné mimo tratˇ použít cizí pomoci a opravit vůz nebo jej dokonce nahradit 
jiným(přemístit personální čip)a dokončit jízdu. 

CENY: - POHÁRY  A DIPLOMY PRO PRVNÍ TŘI 

- MEDAILE PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA+SLADKÁ ODMNĚNA 

Časový plán : od  14:30  volný trénink 
                                15:00  zahájení a rozprava 
                            15:15-15:30 kvalifikační jízdy 
 
                             16:00  1.finálová jízda                                      
                             16:30  2.finálová jízda 
                             17:00  3.finálová jízda 
                             17:30  4.finálová jízda 
                             18:00  5.finálová jízda 
                       18:30  Vyhlášení a opékání 
 

ZVE ZA RC MASSOX Pernica Pavel(dotaz na tel.608753420, facebook Rc Massox ) 


