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2   Vzhled a technické provedení následující body popisují přípustné provedení vozidel, co se týče 

materiálu a technického provedení. Prosím věnujte pozornost částečným výjimkám ve třídách.  

2.1  Převzetí vozidel 

Každé vozidlo má být před začátkem sezóny převzato a zkontrolováno oprávněnou osobou. V průběhu závodu jsou 

možné náhodné kontroly. 

Obecné převzetí vozidla před každým závodem není předepsané, toto je na uvážení organizátora. VÝJIMKOU JSOU 

MISTROVSTVÍ EVROPY. 

2.2 Obecné provedení vozidel 

Účastnící se vozidlo musí být vybaveno kabinou nákladního vozidla , nebo kabinou vozidla UNIMOG. I v případě 

uzavřené kabiny je povinnost vybavení ochranným rámem.  

OTEVŘENÁ VOZIDLA ( např. Unimog bez střechy) musí mít  ochranný rám kopírující normální obrys kabiny. 

Prototypy mohou být vyrobeny podle skutečných prototypů. 

 K tomu nesmí být elektrické systémy viditelné . Mělo by být vidět co nejméně elektroniky , tak aby co nejvíce zůstal 

zachován originální vzhled vozidla 

 

2.3  KABINA 

Možnosti provedení ve stabilních plastech, kovu, dřevě, Lexanu, uhlíkových vláknech.     

Pokud není střecha, musí být vytvořena konzola, která simuluje původní tvar střechy. 

Minimální šířka kabiny řidiče včetně blatníků je 18 cm. Měřeno přes celou přední nápravu na vnější straně kol. Šířka 

kabiny včetně blatníků .  

Přední kola mohou na každé straně vyčnívat 10 mm přes karoserii. V případě prototypů mohou být přední kola volná 

a nemusí být zakryta.             

Kabina řidiče musí mít 2 vnější zpětná zrcátka, která vycházejí z originálu (nebo mají podobnou velikost) a jsou 

umístěna v bodě jako originál - mohou být pevná nebo sklopná. Kabina řidiče musí mít navíc přední okno nebo mřížku 

- je povolena sklopná verze      

Obecně by měly být zajištěny reálné rozměry kabiny řidiče ve vztahu k celému vozidlu.      

 

2.4 OCHRANNÝ RÁM 

Každé vozidlo (bez ohledu na jeho třídu) musí mít bezprostředně za kabinou řidiče stabilní ochranný rám, který unese 

hmotnost vozidla v případě převrácení. Ochranný rám musí být připevněn tak, že vyčnívá nad zadní stěnu kabiny a 

může plnit zamýšlenou funkci a chránit kabinu řidiče. Ochranný oblouk musí vyčnívat ze střechy nejméně 2 mm. 

Začátkem ochranného rámu je korba, nebo rám vozidla   



Ochranný rám musí být obecně zkonstruován tak, aby jej bylo možné použít také jako rukojeť vozidla. To komisařům v 

případě potřeby usnadňuje zvedání vozidel.   ( manuální zásah nebo převrácení  )   

2.5  KORBA 

Všechny stabilní plasty, kov, dřevo, lepenka, stříkané pěnové desky, uhlík (žádné poddajné materiály, jako je fólie). 

Plošina musí být obdélníková a musí mít stejnou šířku jak na straně kabiny, tak i vzadu. 

Vzdálenost mezi korbou a kabinou řidiče nesmí překročit 3 cm. KORBA může také sestávat z trubkového rámu, 

meziprostory však musí být kryty jakýmkoliv materiálem. U prototypů je povoleno, aby zadní kola byla volná a 

nebyla pokryta korbou, stejně jako přední kola, když je kabina uprostřed. Ve všech třídách s výjimkou prototypu 

musí být korba obdélníková a musí zcela zakrýt kola jak na šířku, tak na délku. Rohy mohou mít maximální poloměr 

velikosti mince 20 eurocentů. Musí být zaručeno úplné pokrytí pneumatik, s výjimkou prototypů, které nemusí mít 

korbu.     

Poloha a výška zadní nástavby / korby musí odpovídat originálu. Zde platí pravidlo, že vzdálenost mezi horním 

okrajem pneumatiky a dolním okrajem plošiny nesmí překročit 30% průměru pneumatiky 

Příklad:  

Průměr pneumatiky = 90mm →   vzdálenost max. 27 mm 

Průměr pneumatiky = 100mm →   vzdálenost max. 30 mm 

Průměr pneumatiky = 110mm →   vzdálenost max. 33 mm 

2.6   NÁRAZNÍKY 

Nárazník musí být připevněn k přední části vozidla po celé šířce kabiny řidiče (včetně blatníku), jako u prototypu nebo 

původního vozidla. Nárazník musí být nejméně 18 cm široký. 

Nárazník musí také po celé délce sestávat z pevného nepoddajného materiálu a musí plnit funkci skutečného 

nárazníku. 

2.7     RÁM VOZIDLA 

Kov, plast, dřevo - podvozek, rám žebříku s profilem U - panelová konstrukce 

U všech tříd musí být rám vozidla v jedné rovině s plošinou vzadu. 

2.8      RÁFKY 

Plast , kov 

 

2.9  ŠÍŘKA VOZIDLA / ROZCHOD KOL 

Rozchod kol/ šířka vozidla musí být ve všech třídách nejméně 18 cm a měří se na vnější straně kol. 

U vozidel třídy S2 musí být středová vzdálenost mezi přední a zadní nápravou nejméně 21 cm. 



2.10     PNEUMATIKY 

Plné gumové, duté gumové pneumatiky s vložkami nebo bez nich, všude kolem stejné velikosti pneumatik. Pokud jsou 

smíšené pneumatiky, tak pro jednu nápravu jsou povoleny stejné pneumatiky. Na vozidlo se smíšenými pneumatikami 

jsou povoleny pouze 2 typy pneumatik. 

Během jízdy lze vadnou pneumatiku vyměnit za stejný typ. 

2.11  VELIKOST PNEUMATIK 

Jsou povoleny průměry pneumatik do 110 mm 

Při použití portálových náprav je povolen průměr pneumatiky do 100 mm 

2.12    NÁPRAVY 

Blokované a odblokované nápravy i portálové nápravy jsou povoleny avšak bez přepínatelných difrenciálů.  
Přepínatelné diferenciály jsou u prototypů povolené. Samosvorné / automaticky zamykatelné nápravy jsou ve všech 

třídách zakázány,  s výjimkou třídy prototypů.  

2.13    MOTOR 

Na jedno vozidlo je povolen jeden hnací motor, který pohání všechny nápravy. Povoleny jsou pouze elektromotory 

napájené z baterie.  

2.14   PŘEVODOVKA 

Převodovky jsou obecně povoleny. Přechod z náhonu předních kol na pohon všech kol není povolen ve všech třídách s 

výjimkou třídy prototyp 

2.15    HMOTNOST 

Neexistuje žádná minimální nebo maximální hmotnost 

2.16   ÚHEL ŘÍZENÍ 

Úhel řízení může být maximálně 45 °, kloubové řízení až 45 °, paralelní kloubové řízení a řízení nápravy až do celkové 

hodnoty 45 °. Při použití dvojitých kloubů musí být nainstalován mechanický omezovač řízení.  

 

 

 

 

 

2.17     PROVEDENÍ 

Každý řidič může své vozidlo stvořit podle své představy. Vybavení kabiny, výfuk, hasicí přístroje, ochranné rámy, 



vyprošťovací zařízení, osvětlení, zvukové moduly, čísla řidičů atd. jsou žádoucí, ale nejsou povinné. 

2.18   OBECNĚ ZAKÁZÁNO VE VŠECH TŘÍDÁCH 

>Elektricky nebo mechanicky ovládané zvedací a přemisťovací pomůcky 

>Elektricky nebo mechanicky ovládaná proměnná délka vozidla, šířka vozidla, rozchod náprav nebo rozchod kol 

>Středová vzdálenost nebo rozchod kol menší než specifikace 

>Pásová, polopásová a speciální užitková vozidla  

>Obecné odchylky vztahující se k bodu 2 ( Věnujte pozornost každé třídě ) 

 

 

2.19       NÁČRT PRO PROVEDENÍ VOZIDEL 

                                                           povoleno 

 

                                                                   nepovoleno 

 

- Šířka kabiny včetně blatníků 18 cm 

-Kabina řidiče a korba/ nástavba -- max. Vzdálenost 3 cm 

-Max. přesah předního kola 10 mm na každé straně, vzadu zcela zakrytá 



-Korba při pohledu shora, obdélníková, rovnoběžná zepředu dozadu (kromě prototypu) 

-Nárazník musí být nejméně 18 cm široký a umístěn na přední části vozidla. Musí přesahovat celou šířku vozidla   

včetně blatníků ideálně stejně jako u originálu 

 

 

3  TŘÍDY VOZIDEL 

Hodnocení probíhá podle třídy 

3.1      TŘÍDA S 1 - STAVEBNICE 4X4 

Tato třída je speciálně navržena pro začátečníky ve zkušebním sportu RC nákladních vozidel. Musí to být modulární 

modely nebo modely RTR dostupné na volném trhu. (Stejně jako u všech ostatních tříd je minimální šířka 18 cm) 

Karoserie musí být modelována podle skutečného pickupu nebo kamionu a ochranný rám není povinným požadavkem. 

Povolené změny jsou motor, pastorek motoru a kuličková ložiska u všech modelů, také dálkové ovládání, ovladač, 

servo, baterie jsou volně volitelné. 

Zakazuje se vše, co není výslovně povoleno. Tato třída je stále ve vývoji a může být v případě potřeby přizpůsobena 

požadavkům (více povolených změn), aby byla zajištěna rovnost příležitostí. 

Povoleny jsou následující modely: 

> MST CMX - Výjimka: ocelové kardanové hřídele 

> MST CFX - Výjimka: ocelové kardanové hřídele 

> Tamiya CC01 - Výjimka: Zkrácení podvozku vany vpředu, ochrana proti podjetí z hliníku, řízení s   kuličkovými ložisky, 

vlečné rameno vzadu včetně upevnění, přídavný převod, průměr pneumatiky 96 mm, tlumič. 

>Tamiya CC02 

> ECX Barrage Gen2 1.55 

 

 

Upozornění: Ti, kteří začínají ve třídě S1, nemají právo řídit jiné třídy, protože tato třída je považována pouze za 

vstupní bod a pro začátečníky v našem koníčku. Kromě toho třída S1 není evropskou mistrovskou třídou a používá se 

pouze regionálně. V závislosti na zemi se pravidla pro třídu S1 mohou lišit. 

 

 

3.2   TŘÍDA S 2 –  VOZIDLA S DVĚMA NÁPRAVAMI 4X4X2  

Vozidla s dvěma nápravami, jedna řízená 

vzdálenost kol od přední nápravy k zadní nápravě musí být nejméně 21 cm 



 

3.3   TŘÍDA S 3 – VOZIDLA SE TŘEMI NÁPRAVAMI 6X6X2 NEBO 6X6X4 

6x6x4 znamená, že 2 řízené nápravy jsou v řadě za sebou 

3.4  TŘÍDA  S 4 - čtyřnápravová vozidla  8x8x4 + 8x8x6  

8x8x4 znamená, že 2 řízené nápravy jsou v řadě za sebou. 8x8x6 znamená, že 3 řízené nápravy jsou v řadě za sebou. 

3.5  TŘÍDA P 1  PROTOTYPY 

Prototypy jsou  vozidla, která mají zabudované následující funkce: 

> volně stojící kola na zadních nápravách (rám musí končit za posledním zadním kolem) 

> přepínatelné uzávěrky nápravy nebo diferenciálu 

> zvedací nápravy 

> úhel řízení s více než 45 ° 

> řízení všech kol, ovládání úrovně 

> Nárazník nemusí překrývat kompletně celou šířku vozidla , ale musí být nejméně 18 cm široký. 

> Nárazník musí být z pevného nepoddajného materiálu 

> různě přepínatelné otáčky na přední a zadní nápravě 

> vícero hnacích motorů, které nepohánějí společnou hřídel 

> technická zařízení , která nejsou uvedena v bodě 2.2 

> pro prototypy se středovou kabinou ( řidič sedí uprostřed mezi 1. a 2. nápravou. +/- 10% od od rozvoru 1.-2 osy) 

platí  ještě následující výjimky/ předpisy  k obecným bodům třídy P1 

       o  Přední kola mohou být také volná ( nezakrytá) 

       o  U volně stojících předních kol musí mít přední nárazník minimálně šířku rámu a nesmí být nosnou částí rámu.                         

           také musí být montovaný na nejpřednější části vozidla. 

       o  U volně stojících předních kol je šířka kabiny vč. blatníků nebo stupaček nejméně 18 cm po celé délce kabiny  

            a na obvyklém místě namontována. 

        

3.6    ZAKÁZÁNO VE VŠECH TŘÍDÁCH      

>Elektricky nebo mechanicky ovládané zvedací a přemisťovací pomůcky 

>Elektricky nebo mechanicky ovládaná proměnná délka vozidla, šířka vozidla, rozchod náprav nebo rozchod kol 

>Středová vzdálenost nebo rozchod kol menší než specifikace 



>Pásová, polopásová a speciální užitková vozidla  

>Obecné odchylky vztahující se k bodu 1 ( Věnujte pozornost každé třídě ) 

        

 

 

 

4    PARKÚRY A TERÉNY 

4.1   PARKÚRY 

Parkúr by měl sestávat ze 2 nebo více sekcí. Časový limit jízdy není vyžadován. Parkúr by se měl skládat z různých 

druhů terénu hliněný, kamenitý. Další překážky jsou rokle, mosty, průjezdy vodou, hráze apod.  

4.2   SEKCE 

Sekce vždy sestává z 10–12 bran. Brány jsou označeny od 1 do 10/12. Vždy se začíná u brány 1. 

Sekce je ohraničena páskou nebo šňůrou. Pokud se vozidlo dotkne hranice, přejede ji nebo projede, je strženo 160 

trestných bodů. Řidiči nemají povolený vstup do ohraničené části. Ohraničení sekce je třeba nastavit tak, aby bylo 

možné manévrování i pro třídu S3 + S4. 

Před každým závodem (není předpis) by úseky měl projít organizátor a někdo ze skupiny účastníků,  a zkontrolovat 

sjízdnost trasy. 

4.3   JEDNOTLIVÉ BRÁNY V SEKCI 

Každá brána se skládá ze 2 brankových tyček. Každý tyčka brány musí být dlouhá 9-11 cm.  Bránu tvoří modrá a 

červená tyč . Červený pól brány je při pohledu ve směru jízdy vždy vpravo. Všechny brány musí být očíslovány 

postupně. 

Vstupní brána = brána 1, výstupní brána = poslední číslo. Identifikaci čísel branek lze provést pomocí vlajek, značek, 

míčků na stolní tenis atd. Brankové tyče by měly být vybaveny ohýbacím  zařízením. 

Minimální šířka brány je 24 cm. V terénu se spádem by měly být brány širší. Při nastavení branek je v zásadě nutné 

vzít v úvahu jízdní vlastnosti a manévrovací vzdálenost pro velké třídy.  

4.4   LIMITY TRVÁNÍ JÍZDY 

Organizátor je povinen stanovit časový limit jízdy, který není povinný, ale obecně povolený, pokud to vyžaduje počet 

účastníků nebo časový rámec akce. Pokud je uplatněn časový limit jízdy, je to vždy 10 minut, ale může být 

prodloužena pro určité osoby se zdravotním postižením (zeptejte se předem). Pokud vypršela doba jízdy, jsou všechny 

neprojeté brány hodnoceny po 120 chybových bodech. Pokud jde o mistrovství Evropy, je žádoucí použít limit doby 

jízdy, protože na evropském šampionátu se vždy používá limit doby jízdy  

4.5    ROKLE, MOSTY, PRŮJEZDY VODOU 

Soutěsky musí mít v nejužším místě minimální šířku stejnou jako stanovená minimální šířka brány a průjezd musí mít 

nejméně 35 cm na výšku. 



Mosty musí mít v nejužším místě minimální šířku stejnou jako stanovená minimální šířka brány, průjezdy mostů 

minimální výšku 35 cm  

Vodní překážka by neměla mít větší hloubku než 6 cm. 

5  POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ 

5.1     Vedení závodů 

RCTTE musí pro každou událost jmenovat alespoň jednoho ředitele závodu. Tento činí konečné rozhodnutí v případě 
sporu mezi řidičem a komisařem a v případě kontroly vozidla.  

 

5.2   KOMISAŘI 

Každá sekce má být obsazena 2 komisaři. Komisař 1 má tabuli se zápisem, časovačem nebo stopkami. Je-li k dispozici, 

je také možné zaznamenávat trestné body pomocí softwaru (aplikace atd.). Píše, sleduje čas a věnuje pozornost 

průběhu jízdy. V sekci je také komisař 2. Komisař 2 se sleduje červené tyčky brány, komisař 1 tyče modré brány. To 

bude dohodnuto mezi oběma komisaři. Jeden z komisařů má klikací tlačítko k záznamu změny směru jízdy a také 

registruje každou změnu směru. Závodící po skončení sekce zkontroluje bodovací listinu a v případě potřeby ji 

podepíše.  

Rozhodnutí komisařů jsou závazná a nebudou diskutována. V případě nesrovnalosti je nutné kontaktovat vedení 

závodu, které učiní konečné a neodvolatelné rozhodnutí. Na mezinárodních akcích by sekce měly být obsluhovány 

komisaři ze zúčastněných zemí.  

 

5.3  SEKCE a jejich stav 

Každý závodník musí projet každou sekci jednou za kolo. Pořadatel určuje, kolik kol se na akci uskuteční. Pořadatel 

může provozovat tzv. „Volné sekce“. V tomto případě se nemusí brány projet v očíslovaném pořadí - kromě vstupních 

a výstupních bran. V případě volných úseků musí řidič vždy oznámit další bránu, kterou se chystá projet. Obecně by 

měla být délka úseku zvolena tak, aby bylo možné dodržet zvolené časové limity, pokud je nutné, je dodržet. Pokud se 

díky průjezdu vozidla změnila / poškodila trasa, inspektoři obnoví původní stav, avšak pouze pokud je trasa 

neprůjezdná. 

 

5.4 PRŮJEZD BRANKOU 

Brána se považuje za projetou, když jí projela první náprava a všechna za ní následující kola na jedné straně vozidla. 

Pokud se jelo s časovým limitem, průjezd poslední bránou je platný i po uplynutí časového limitu, v případě že je 

vozidlo již v bráně a vyprší čas. V tomto případě lze bránu projet, i když čas vypršel. 

 

5.5   Ruční zásah / převrácení vozidla   

Jakýkoli dotek vozidla řidičem nebo komisařem je považován za manuální zásah. Pokud se vozidlo během jízdy 



převrátí, musí být umístěno v nejbližším bodě na stabilním místě ve stejném směru jízdy. Pokud se vozidlo převrátí 

přímo před nebo v bráně, musí se nastavit v pravém úhlu v posledním směru jízdy před touto neprojetou bránou.     

Při převrácení v bráně se zlomené tyče brány počítají jako trestné body. ( platí pouze pro aktivní bránu) Pokud se 

vozidlo převrhne přes hranici závodního úseku, bude znovu postaveno na odpovídajícím místě uvnitř závodního úseku. 

Obecně musí být vozidlo znovu postaveno / nastaveno tak, aby stálo stabilně a bylo vráceno pokud možno na místo, 

kde se převrátilo. Branky, které se při rolování ohnou, nejsou počítány jako trestné body, stejně tak opuštění dráhy 

sekce. 

Převrácením vozidla se rozumí .když dezény všech pneumatik již nejsou v kontaktu s vozovkou. 

Převrácení, při kterém se vozidlo opět přetočí zpět na všechna kola, se také považuje za převrácení. 

Pokud se vozidlo znovu postaví na kola z velkého úhlu náklonu  ( jelo jen po kolech jedné strany) a pokračuje ve 

směru jízdy, nepovažuje se to za převrácení. Kola se v tomto případě nesmí přestat točit 

 

5.6  TRESTNÉ BODY  - tabulka  

každou změnu směru                                                                                      - 3 trestné body 

 

Dotknutí se tyčky brány                                                                                 - 8 trestných bodů 

(tyčka se rozkmitala ) 

 

Zlomená tyč brány                                                                                        - 38 trestných bodů 

(Tyč ohnutá o více než 45 °) 

 

Průjezd bránou špatným směrem                                                             - 40 trestných bodů 

 

Průjezd branou vícekrát                                                                             - 40 trestných bodů 

 

Ruční zásah                                                                                                  - 60 trestných bodů 

Převrácení vozidla vč. ručního zásahu                                                     - 80 trestných bodů 

 

každá neprojetá brána                                                                              - 120 trestných bodů 

(V případě poruchy, závady nebo vypršení časového limitu) 
 

Dotyk nebo přejezd přes hranici závodiště                                            - 160 trestných bod 

 

 

5.7     OSTATNÍ 

a) Je povolen dvojitý start - několik řidičů řídí jedno vozidlo nebo 1 řidič startuje s několika vozidly různých tříd 

b) Je zakázáno trénovat úseky sekcí před jízdou  



 

5.8       MISTROVSTVÍ A BODOVÁNÍ 

Cílem RCTTE je v blízké budoucnosti vybudovat struktury, které by každoročně pořádaly regionální státní mistrovství 

ve spolupráci s členskými kluby a státní mistrovství s nejlepšími z těchto mistrovství a opět evropské mistrovství s 

nejlepšími státními šampiony. Místa konání národních a evropských mistrovství určuje představenstvo. 

 

Body za každou jednotlivou třídu a jízdu 
1. místo 20 bodů 

2. místo 17 bodů 

3. místo 15 bodů 

4. místo 14 bodů 

5. místo 13 bodů 

6. místo 12 bodů 

7. místo 11 bodů 

8-16. místo Pokaždé o 1 bod méně  

 

Od 17.místa 1 bod každý 

 

 
Sezóna obvykle sestává z nejméně 10 závodů na různých trasách. Za sezónu jsou k dispozici 2 možnosti smazaní 

výsledků s nimiž jsou špatné nebo chybějící jízdy odstraněny z celkového hodnocení. 

Abyste mohli být zařazeni do žebříčku, musíte absolvovat alespoň 5 závodů. V případě nedostatečného počtu závodů k 

celkovému výsledku (např. Mistrovství Evropy) může organizátor upravit pravidla pro odstraněné výsledky.  
 

    

 
 

Počáteční bonusové body: 
Za každou účast na závodě, je uveden účastnický bonus 3 body za každou jízdu. Toto nařízení odměňuje ty, kteří se 

pravidelně účastní akcí. Bonusové body se přidají k celkovému vyhodnocení a ponechají se pro odstraněné výsledky. 
 
5.9    FAKTOR TRESTNÝCH BODŮ 

Od sezóny 2023 se plánuje zavedení faktoru pro stanovení trestných bodů. Zkušební fáze regulace faktorů je 

plánována na rok 2021. Důvodem je to, že tím nedojde k „závodům v tuningu“  a z dlouhodobého hlediska budou 

vozidla znovu vypadat jako originály. Faktor navíc výrazně zvyšuje rovnost příležitostí ve všech třídách. 

Popis: 

>  Schéma vyhodnocení / cíl hodnocení 

A. Hodnocení je založeno na původní Truck Trail 

B. Formality k tomu jsou uvedeny v původních předpisech zkušební verze Europa Truck, byly však přizpůsobeny RC 

Trial Truck. 



C. Cílem je dosáhnout skutečně originální konstrukce vozidel, aniž by to mělo během jízdy nevýhodu. Kromě toho by 

to mělo být ve třídě opět lépe srovnatelnější. 

 

>   Stanovení standardních hodnot / virtuálního referenčního vozidla 

A. K určení standardních hodnot budou všechna vozidla ze všech zemí změřena a předána pro každou třídu v sezóně 

2021 (viz následující seznam v části Kritéria) 

B. Standardní hodnoty jsou poté určeny a fixovány jako průměr všech přenášených hodnot. Za tímto účelem jsou pro 

každou třídu vynechány „největší“ a „nejmenší“ rozměry pro každou kategorii a vypočítá se střední hodnota vydělená 

počtem vozidel a zaokrouhlená nahoru. 

C. Hodnoty z toho určené pro každé kritérium představují virtuální referenční vozidlo. 

 

 

 

 

>  Katalog kritérií pro třídu vozidel: 

Rozvor --se měří od středu předního kola ke středu zadního kola. 

Šířka stopy --se měří na vnější straně přední nápravy od kola ke kolu ve výšce středu kola. 

Šířka kabiny--se měří v nejširším bodě kabiny řidiče bez blatníků a stupaček. U prototypů zde platí: šířka kabiny + šířka 

nárazníku děleno 2 

Přesah dopředu --Ve výšce středu kola se nejpřednější bod stává nejpřednějším bodem nárazníku, bez háků, oK a 

podobně. 

>  Přiřazení faktoru: 

A. Na začátku sezóny jsou všechna vozidla měřena s přidělením startovního čísla a technického přijetí a je stanoven 

faktor jednotlivého vozidla. 

b. Po zbytek sezony, dokud nedojde k žádným technickým změnám, si vozidlo ponechá faktor, který platí pro určování 

bodů během vyhodnocení jízdy. 

C. Příklad výpočtu individuálního faktoru vozidla: 

 



 

 

>  Popis a řešení faktorů vozidla 

A. Po jízdě se celkový počet bodů ze všech sekcí vynásobí příslušným faktorem jednotlivých vozidel a komerčně se 

zaokrouhlí nahoru nebo dolů na celá čísla. To lze provést ručně, pomocí seznamu Excel nebo přes APP. 

b. Příklad 1 

Sekce 1: 120 bodů; Sekce 2: 200 bodů; Sekce 3: 40 bodů = 360 celkem * 0,86 faktor = 309,6 bodů 

= 310 bodů 

 

C. Příklad 2: 

Sekce 1: 0 bodů; Sekce 2: 0 bodů; Sekce 3: 5 bodů = 5 celkem * 0,86 faktor = 4,3 bodu = 4 body 

D. Příklad 3: 

Sekce 1: 12 bodů; Sekce 2: 10 bodů; Sekce 3: 5 bodů = 27 celkem * 0,86 faktor = 23,22 bodů = 23 

bodů 

> Plánované rozšíření předpisů 2022 s ohledem na faktory vozidel 

a) Pokud se faktor ukáže jako proveditelný, budou předpisy pro rok 2022 omezeny na minimální a maximální hodnotu 

pro každou kategorii faktorů. to má důvod, že faktory nemohou být negativní 

b) příklad možného omezení: 

   šířka vozidla:minimal- maximal rozměr bude stanoven 

   šířka stop: minimal  - maximal rozměr bude stanoven 

   šířka kabinyl: minimal- maximal rozměr bude stanoven 



převis vepředu : maximal rozměr bude stanoven 

 

5.10     ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI 
 Účast na akcích je v zásadě na vaše vlastní riziko.  
Pořadatel odpovídá za škodu na životě, zdraví nebo zdraví, která je založena na zaviněném porušení povinností 
pořadatelem, jeho právními zástupci nebo jeho zástupci. V opačném případě organizátor odpovídá pouze za škodu, 
která je založena na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností jeho vlastním právním zástupcem nebo 
jeho zástupci. Pořadatel dále obecně neručí za škody na majetku, jako jsou vozidla, vybavení nebo jiné přepravované 
cennosti.  
 
Každý účastník je povinen přečíst a podepsat předpisy. Účastník svým podpisem potvrzuje, že pravidla jsou plně 
přijímána bez námitek. Na požádání musí být každému účastníkovi poskytnuta kopie podepsaného dokumentu. 
Podepsané dokumenty jsou uloženy centrálně v papírové podobě.  
 
Tato sada pravidel se vztahuje na všechny IG, kluby nebo komunity, které organizují soutěže RCTTE e.V. Obecně platí, 
že realizace akce podle těchto předpisů musí být registrována písemně u RCTTE e.V nejméně 2 týdny před akcí.  
 
 
5.11   STARTOVNÉ 
 
Každý účastník musí zaplatit startovné za každé vozidlo,  se kterým se účastní .U West DM je startovné 5 € za vozidlo a 
místo startu, mládež do 14 let jsou zdarma. Startovné je sdíleno mezi RCTT a organizátorem.  
 

Na EM je startovné za vozidlo 25 € a 100% jde organizátorovi. Mládež je také povinna platit startovné při účasti na 

evropském šampionátu. Na EM se za mládež považuje závodník maximálně 16 let. Od 17 let se závodníci považují za 

dospělé.  

 

 

 

5.12  POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ EVROPY 

 
1. Organizátor definuje do pátku 4 sekce, očísluje je a definuje vyznačovací páskou. V pátek si každá zúčastněná 

dozemě (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika) vylosuje sekci. Vylosovaná sekce je vytyčena ( branky) 

řidiči z této země (12 branek) a  společně s komisaři na ni tito řidiči dohlíží po celou dobu mistrovství Evropy. Pokud 

není dostatek řidičů z jedné země, mohou pomoci řidiči jiné země. Všechny sekce musí být hotové do pátku večer. 

 

2. Brankové tyče pro mistrovství Evropy zajistí RCTTE 

 

3. Vyhodnocovací tikety se zaznamenávají jednou ručně a jednou počítačem. Je-li k dispozici, je také možné 

zaznamenávat trestné body pomocí softwaru (aplikace atd.). 

 

4. Každá třída závodících řídí každý den 2 stejné sekce. Následující den nesmí být už tyto sekce dojížděny . 

 

5. Startovací pořadí je 2. den mistrovství  opačné než 1.den, a to,ve všech třídách startují 3 vítězové  

mistrovstí z předchozího roku. 

 

6. Pokud je účastníků příliš mnoho, je organizátor oprávněn snížit počet opakovaných startů. Nejprve 

odstraňte jednu třídu pro čtyřnásobné účsatníky poté pro trojnásobné účastníky atd. Na začátku by mělo být 

co nejvíce účastníků. Přihlášky pro účastníky nesmí být odmítnuty, z důvodu příliš mnoha startujících. 

Několikanásobný účastník se může rozhodnout, pro kterou třídu start zruší 

 

7. Zvláštní hodnocení: 

Hodnocení žen: Pro stanovení bodů hodnocení platí následující vzorec: (start na třídu x 10) / umístění  

 

Hodnocení mládeže: Pro stanovení bodů hodnocení platí následující vzorec: (start na třídu x 10) / umístění  



 

Další speciální hodnocení: K určení hodnotících bodů zde platí následující vzorec: (start na třídu x 10) / 

umístění ) 

 

 

 

5.13  DODATEK 
Tato pravidla jsou duševním vlastnictvím  RCTTE, jeich převzetí a změny musí  RCTTE schválit. Členové a 

sdružení, kteří jsou součástí RCTTE, musí pravidla používat beze změny.  

 

 

5.14  Registr změn 

 

Datum Änderungen/Neuerungen 

03.08.2021 Punkt 2.5 Pritsche: Hier gilt, dass der Abstand zwischen 

Reifenoberkante und Pritschenunterkante maximal 30% vom 

Reifendurchmesser betragen darf. 

 Bod  2.5 Korba , zde platí, že rozestup horního okraje pneumatik a 

spodního okraje korby může být maximálně 30¨% průměru 

pneumatik 

 
 

03.08.2021 Punkt 5.9: Überhang nach vorne: wird von Vorderkante 
Vorderreifen zum Vordersten Punkt Stoßstange, ohne Haken, Ösen 
und dergleichen. 
Bod.5.9…Převis.vpředu- 
je od předního okraje přední pneumatiky k nejpřednějšímu bodu 
nárazníku, bez háků, ok a podobně. 

10.01.2022 Keine Änderungen zum Vorjahr 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15  VERZE 
stav  11/2022



 

 


