
Memoriál Petra Kysely - MČR SCALE
23.—25. 7. 2021

PROPOZICE / PRAVIDLA



Vážení modeláři,
dovolujeme si Vás pozvat na 11. ročník týmového závodu v kategorii PR24
MEMORIÁL PETRA KYSELY. 

Závod se jede jako první díl MISTROVSTVÍ ČR v kategoriích SCALE. 
V neděli 25.7. se bude konat závod v kategorii Eurosport 1/32 a Formula 1 1/32. 

Závod vznikl v roce 2010 jako vzpomínka na našeho kamaráda a člena našeho klubu Petra 
Kyselu. Dalším důvodem vzniku závodu byla chuť se sejít uprostřed letní „okurkové“ sezóny 
a pořádně si zajezdit a odpočinout po/před letní dovolenou.

Hlavní závodní kategorie zůstává stejná jako v posledních letech - PR24 team ve specifikaci 
ISRA, ES32 a F1 také dle specifikace ISRA.

Letošní ročník bude velmi zajímavý - dlouhá Coronavirová pauza v nás i Vás vytvořila 
závodní deficit a uvolnění bezpečnostních opatření nám umožňuje uspořádat jeden 
z prvních větších mezinárodních závodů. Zájem již projevili závodníci ze Švédska, Lotyšska, 
Belgie a Velké Británie.

COVIDOVÁ OMEZENÍ - prosím sledujte nařízení vlády ČR, budeme je dodržovat - kontrola 
testů, očkování, atd...    



Pořadatel Attan Slot Racing Club Luštěnice

Kdy a kde 23.—25. července 2021, Nádražní 3, Luštěnice

Ředitel soutěže Jan Žemlička

Hlavní rozhodčí Pavel Flaisig

Registrace do 19. července 2021, na adrese attanslot@gmail.com
případně na tel. 777 31 31 77 (Pavel Flaisig) 

777 76 77 88 (Jan Žemlička)
 
Soutěžní kategorie PR24 - dvoučlenné týmy, Eurosport 1/32, Formula 1 1/32

Startovné PR24 team 780,- Kč 
Eurosport 1/32 390,- Kč
Formula 1 1/32 390,- Kč 

Ceny Poháry pro první 3, Putovní pohár pro vítěze Memoriálu PK, …
 
Stravování  Občerstvení bude dostupné na dráze

mailto:attanslot@gmail.com


ČASOVÝ HARMONOGRAM

Pátek 23. července 10.00 Otevření dráhy 
10.00 — 19.00 Volný trénink 
20.00 — 21.00 Funny Race
21.00 — 24.00 Volný trénink PR 24 / Grill Party 

 
Sobota 24. července 08.00 Otevření dráhy

08.00 — 10.30 Volný trénink PR 24
10.15 — 10.45 Technická přejímka 
11.00 Kvalifikace - nejlepší čas na kolo - 1 min
12.00 Závod - 2x hodinovka s přeskupením
po závodě Vyhlášení výsledků a volný trénink ES32 a F1

Neděle 25. července 08.00 Otevření dráhy
08.00 — 09.30 Volný trénink ES32
09.15 — 09.45 Technická přejímka 
10.00 — 10:50 Kvalifikace ES32 - nejlepší čas na kolo - 1 min
11.00 — 13:15 Závod ES32 - všichni finále 8x3 min 
13.15 — 13.45 Oběd
13.30 — 15.00 Volný trénink F1
14.45 — 15.15 Technická přejímka 
15.30 — 16:20 Kvalifikace F1 - nejlepší čas na kolo - 1 min
16.30 — 18:15 Závod F1 - všichni finále 8x3 min
po závodě Vyhlášení výsledků ES32 a F1

Časový plán a systém závodu může být upraven v závislosti na počtu přihlášených závodníků.



PRAVIDLA PR24 - Memoriál Petra Kysely

Kategorie Production 1/24 dle aktuálních pravidel ISRA – ke stažení zde
motor X12, závodní kola vlastní

Systém závodu Závod je určen pro 2 členné týmy.

Kvalifikace – 1 min - nejlepší čas. Podle výsledků rozdělení do skupin. 
Závod se jede na 2 hodiny. Po první hodině (8x7,5 min) bude přeskupení dle
průběžně dosažených výsledků a odstartována druhá hodina závodu.

Pauza mezi jízdami 1 min. Zákaz servisu modelů v pauze.

  Nasazování, střídání, penalty – dle standardně zažitých pravidel.

Namazání dráhy je zajištěno pořadatelem; není povoleno jakkoliv dráhu
upravovat během ani po skončení jízdy. 

Upozornění Jsou zakázány jakékoliv nestandardní chemikálie – různé druhy
čiperky, čističe brzd, reumusin atd.
K čištění vodičů lze použít pouze technický benzín.

https://docs.google.com/document/d/1PoXlAG4eCBkzPpxD528XCOf1YQBFIewi4TrdSqTUak4/edit


PRAVIDLA PR24 - Memoriál Petra Kysely

Motory třídy X 12 Povoleny jsou pouze motory typu MURA X12, CHAMPION X12,
PROSLOT X12, KOFORD  X12 , RJR X12, RED FOX, CAHOZA X12. 
Díly motorů lze mezi sebou libovolně kombinovat. 
Obal uzavřený typu C, minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 
21,2 mm, délka 23,5 mm. Na obalu je povoleno pouze vybrousit drážku 
v místě styku se zadní osou. Čelo plastikové, bez úprav. 
U všech motorů třídy X12 je povoleno zaměnit kluzná ložiska za kuličkové.

 
Magnety: Dva keramické od výrobců uvedených výše.
Minimální rozměry: výška 14 mm, délka 11,5 mm. Je povoleno pouze
vybrousit drážku v místě styku s osou zadní nápravy, přebrousit vnitřní 
stranu magnetu a zdrsnit plochu pro lepení.

 
Kotva X12: Strojně vinutá, sériově vyráběná, označená štítkem X12
od výrobců výše uvedených, průměr drátu 0,285mm (AWG 29). Minimální
průměr jádra 12,7 mm (0,500 inch), maximální 13,2 mm (0,520 inch).
Nesmí být ručně převinutá. Průměr hřídele kotvy 2 mm.



PRAVIDLA PR24 - Memoriál Petra Kysely

Podvozky Povoleny  jsou produkční  podvozky Champion (USA) 420 Turbo Flex, Parma (USA)
595 Flexi 2, JK (USA) JK X25, JK (USA) JK C43. Je zakázáno použít
hliníkové nebo duralové bočnice. Maximální vzdálenost osy otvoru pro
vodítko od osy zadních kol je 120 mm. Podvozek nelze jinak upravovat
a doplňovat, než dle aktuálních pravidel ISRA. Pro uložení zadní hřídele musí být
použita kluzná ložiska.

Karosérie Povoleny jsou karoserie kategorie PR24 – Volvo S60 TTA, BMW M4 DTM, 
Mercedes AMG C63 DTM, Tesla Model S P100DL Electric GT
- povoleny jsou karoserie z lexanu .007” a .005”.
Pro případné zájemce budou karoserie k dispozici za obvyklých podmínek.

  Tým může na přejímce předložit celkem 3 identické karosérie.
Přední kolečka mohou být nahrazeny samolepkami na karosérii.

Rozměry min. světlost modelu pod zadní nápravou vč. převodu 0,8 mm
max. výška spodní hrany zadního nárazníku karoserie 12,7 mm
max. výška modelu v místě zadního křídla 35,0 mm
max. šířka modelu 83,0 mm
min. výška horní hrany zadní hřídele od spodní hrany podvozku 8,6 mm
max. šířka zadních kol 20,7 mm



PRAVIDLA - Mistrovství ČR v kategoriích SCALE

Kategorie Eurosport 1/32 dle aktuálních pravidel ISRA
Formula 1 1/32 dle aktuálních pravidel ISRA 
ke stažení zde

Systém závodu Kvalifikace – 1 min - nejlepší čas na kolo. Podle výsledků rozdělení do skupin. 

Závod jedou všichni 8x3 min.

Pauza mezi jízdami 1 min. Zákaz servisu modelů v pauze.

  Nasazování, střídání, penalty – dle standardně zažitých pravidel.

Namazání dráhy je zajištěno pořadatelem; není povoleno jakkoliv dráhu
upravovat během ani po skončení jízdy. 

Upozornění Jsou zakázány jakékoliv nestandardní chemikálie – různé druhy
čiperky, čističe brzd, reumusin atd.
K čištění vodičů lze použít pouze technický benzín.

https://docs.google.com/document/d/1PoXlAG4eCBkzPpxD528XCOf1YQBFIewi4TrdSqTUak4/edit


DOPRAVA

Adresa Nádražní 3, Luštěnice - POZOR - staveniště a tedy omezený provoz v areálu - vjezd
do dvora je možný ze zadní časti komplexu

GPS +50° 19‘ 11.46“,   +14° 56‘ 26.30“

Luštěnice najdete cca 15 km od Mladé Boleslavi směr Nymburk a cca 35 km od Prahy směr Liberec 
po R10 (sjezd 33).



Ubytování

Možné přespání na dráze. Spacáky a karimatky s sebou. Cena 100,- Kč za osobu a noc.

Hotel Na Statku ***
double room from CZK 1000 per night
Nepřevázka 1, 293 01 Mladá Boleslav - about 5 min by car
tel.: +420 326 717 450
http://hotel.heso.cz/
www.booking.com

Motel R10 **
double room from CZK 590 per night
Bezděčín 89, 293 01 Mladá Boleslav - about 5 min by car
tel.: +420 608 155 473
http://www.hotelr10.cz/
www.booking.com

Lovecký hotel Jivák ***
double room from CZK 700 per night
Patřín 89, 289 37 Loučeň - about 10 min by car
tel.: +420 737 172 722
http://www.hotel-jivak.cz/
www.booking.com

Penzion Dobrovice - Uniplast
double rooms, price per person from CZK 335 per night
Dobrovice – Sýčina - about 8 min by car
+420 737 252 621 Mrs Hovorková
www.uniplastsro.cz

Chateau Loučeň Garden Retreat **** 
double room from CZK 1100 per night
Zámek Loučeň 1, 289 01 Loučeň - about 10 min by 
car
tel.: +420 325 585 381
http://www.zamekloucen.cz/en/
www.booking.com

Maxmilian Lifestyle Resort **** 
double room from CZK 1100 per night
Zámek Loučeň 1, 289 01 Loučeň - about 10 min by 
car
tel.: +420 325 585 381
http://www.zamekloucen.cz/en/
www.booking.com

Ubytovna Seletice 
2—4 rooms, price per person CZK 150 per night
Seletice, 289 35 Košík, about 20 min by car
tel.: +420 721 331 563  -  Mr Kulhánek

http://hotel.hesomb.cz/
http://www.booking.com/hotel/cz/na-statku.en-gb.html?aid=318615;label=New_Czech_CS_5226362425-hguKzeUDx5wVngMHZ4sx6AS46932951025%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=679f93220967c5b454c3b8493501ae85;dcid=4;spdest=ci%2F-549491;spdist=5.0;srfid=8f53d249f8faeb40c2b024346327a9c22e9b915eX1;type=total;ucfs=1&
http://www.hotelr10.cz/
http://www.booking.com/hotel/cz/sport-mlada-boleslav.en-gb.html?aid=318615;label=New_Czech_CS_5226362425-hguKzeUDx5wVngMHZ4sx6AS46932951025%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=679f93220967c5b454c3b8493501ae85;dcid=4;dist=0;spdest=ci%2F-549491;spdist=6.3;srfid=8f53d249f8faeb40c2b024346327a9c22e9b915eX2;type=total;ucfs=1&
http://www.hotel-jivak.cz/
http://www.booking.com/hotel/cz/lovecka1-2-java-k.en-gb.html?aid=318615;label=New_Czech_CS_5226362425-hguKzeUDx5wVngMHZ4sx6AS46932951025%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=679f93220967c5b454c3b8493501ae85;dcid=4;dist=0;spdest=ci%2F-549491;spdist=7.6;srfid=8f53d249f8faeb40c2b024346327a9c22e9b915eX4;type=total;ucfs=1&
http://www.uniplastsro.cz/penzion_en.html
http://www.zamekloucen.cz/en/
http://www.booking.com/hotel/cz/chateau-loucen-garden-retreat.en-gb.html?aid=318615;label=New_Czech_CS_5226362425-hguKzeUDx5wVngMHZ4sx6AS46932951025%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=679f93220967c5b454c3b8493501ae85;dcid=4;ucfs=1;srfid=3e59544aff8a2c19d369be4313c09d16dc8df647X1;highlight_room=
http://www.zamekloucen.cz/en/
http://www.booking.com/hotel/cz/za-mecka1-2-maxmilia-n-louaea.en-gb.html?aid=318615;label=New_Czech_CS_5226362425-hguKzeUDx5wVngMHZ4sx6AS46932951025%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=679f93220967c5b454c3b8493501ae85;dcid=4;dist=0;spdest=ci%2F-549491;spdist=8.3;srfid=8f53d249f8faeb40c2b024346327a9c22e9b915eX7;type=total;ucfs=1&


PARTNEŘI

Luštěnice Town

ATTAN e-shop

EFRE CZ s.r.o.

Autocentrum BEK – Jiří Klepetko

Association of Modellers of Czech Republic

Reček REBALANCING

Jorge Canaves – Argentina

Chris Bruyninx – Belgium



Těšíme se na setkání s Vámi

Zpracoval – Pavel Flaisig


