
 

 

1. Registrace do poháru  
 

- Registrace se provádějí pomocí formuláře, který najdete v  podstránce Registrace. 

- Jméno jezdce musí být ve správném formátu! (např. NOVAK Petr)  

- Jiné jména typu „David6" neuznáváme a daný jezdec neobdrží licenci!  

- Do formuláře uveďte jak jméno na pluginu, tak i vaše celé vaše jméno s  čárkami i 

háčky. 

- Jezdec, který se registruje do poháru obdrží licenci pod názvem „CRC“. 

 

2. Vypsané šampionáty, vozy, harmonogram, bodování  
 

 MMČR – Velký mistrák 

- Povolené třídy: S2000, S1600, N4, N3, H 

- Harmonogram:   Tento šampionát tvoří 2 etapy. 

 Shakedown startuje v úterý 0:01 a končí ve středu, ve 

23:59, je dobrovolný. 

 První etapa startuje ve čtvrtek v 0:01 a končí v sobotu ve 

23:59. 

 Pokračuje se druhou etapou, která startuje v neděli (0:01) a 

končí v úterý ve 23:59. 

 Turnaj bude vždy založen nejméně týden před zahájením 

- Bodování: Budeme bodovat podle tabulky, která se nachází níže u šampionátu 

MČR-S. 

 Jezdec je v absolutním bodování, bodován za každou etapu 

(3. sloupec) a za celkový součet (2. sloupec). Získává body 

za umístění v 1. etapě, v 2. etapě a za součet. Maximální 

zisk bodů je tedy 80 (25+25+30). 

 Ve skupině dostává jezdec body za 1. etapu (3. sloupec) a 

za celkový absolutní součet (2. sloupec). Maximální počet 

bodů je tedy 55 (25+30). 

 

 MČR-S – Malý mistrák 

- Povolené třídy: WRC, S2000, S1600, N4, GT, A (A8, A7), H (A6, A5, H)  

- Harmonogram:  Tento šampionát tvoří 1 etapa. 

 Závod probíhá vždy od čtvrtka, od 0:01 do neděle 23:59. 

 Turnaj bude vždy založen nejméně týden před zahájením 

- Bodování: Bodujeme z části podle tabulky, která se nachází pod tímto textem. 

 



 Absolutní pořadí se boduje 

podle 2. sloupce (Absolutně). Vítěz může 

získat 30 bodů za jeden závod., za druhé 

místo 24 atd. 

 Ve skupině se body přidělují 

podle 3. sloupce (Etapa/Skupina). Vítěz 

získává do skupiny 25 b., za druhé místo 

získá 18 atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ČMPR – Českomoravský pohár 

- Povolené třídy: WRC, S2000, S1600, N4, GT, A (A8, A7), H (A6, A5, H)  

- Harmonogram:   Tento šampionát tvoří 1-2 etapy (dle závodu). 

 První etapa startuje ve středu v 0:01 a končí v pátek ve 

23:59. 

 Pokračuje se druhou etapou, která startuje v sobotu (0:01) 

a končí v pondělí ve 23:59. 

 Turnaj bude vždy založen nejméně týden před ukončením 

registrací. 

- Bodování: Budeme bodovat podle tabulky, která se nachází výše u šampionátu 

MČR-S. 

 V Absolutním pořadí se boduje podle 2. sloupce 

(Absolutně). Vítěz může získat 30 bodů za jeden závod., za 

druhé místo 24 atd. 

 Ve skupině se body přidělují podle 3. sloupce 

(Etapa/Skupina). Vítěz získává do skupiny 25 b., za druhé 

místo získá 18 atd. 

 Za 1. etapu se body zvláště nesbírají 

 

 

Pořadí Absolutně Etapa/Skupina 

 1. 30 b. 25 b. 

2. 24 b. 18 b. 

3. 19 b. 15 b. 

4. 15 b. 12 b. 

5. 12 b.  10 b. 

6. 10 b. 8 b. 

7. 9 b. 6 b. 

8. 8 b. 4 b. 

9. 7 b. 2 b. 

10. 6 b. 1 b. 

11. 5 b. - 

12. 4 b. - 

13. 3 b. - 

14. 2 b. - 

15. 1 b. - 



 

3. Průběh závodů - rychlostí zkoušky, servisy, podmínky, nastavení, 

penalizace a restarty  
 

- Rychlostní zkoušky (RZty) budou voleny co nejvíce podle skutečnosti, se 

splňujícím povrchem a prostředím. Název RZ bude reálný podle daného závodu. 

- Servisy budou také voleny podle reálného harmonogramu na danou rally.  

V servise je možnost vyměnit pneumatiky na zcela nové. Servis bude mít 

nejčastěji délku 20-30 minut, při šampionátu MMČR bude mezi etapami servis 

90 minut. Nachází-li se v harmonogramu zvláště vyhrazena tankovací zóna, 

volíme servis na 10 minut. 

- Podmínky se zase budeme snažit co nejvíce přiblížit realitě. Počasí na RZtách 

bude nastavováno podle reálné předpovědi na portálu www.slunecno.cz, 

Orientujeme se podle harmonogramu a předpovědi počasí po hodinách. 

- Nastavení vozů (tzv. setů) a pneumatik bude možnost měnit pouze při servisech, 

mezi RZtami nikoliv. 

- Penalizace, tento pojem se týká hlavně šampionátu MMČR, pokud jezdec 

v tomto šampionátu nedokončí 1. etapu, může s penalizací 5 minut za každou 

nedokončenou RZtu nastoupit do 2. etapy.  Na penalizace za zkracování a 

předčasné starty nebereme ohled.  

- Restarty potvrzujeme automaticky při statusu jezdce Nenastoupil na RZ nebo 

Nedorazil do časové kontroly. Pokud jste obdrželi status Havárie na RZ a přitom 

jste odstoupili z jiných důvodů, můžete o restart požádat prostřednictvím e-mailu. 

Uvedete důvod, váš záznam z RZ, váš vůz a slot, restart bude projednán a 

popřípadě schválen. Vše odešlete na náš e-mail: rbr-cup@email.cz. 

 

 

4. Vaše závodní vozy – změny, skupiny, volba vozu 

 

Volba vozu je absolutně vaší záležitostí, nicméně musíte dodržovat povolené skupiny 

v daných závodech. V sezóně můžete jezdit klidně se třemi auty. Celkově vozy moc příliš 

neřešíme, tudíž nám ani změny auta nemusíte oznamovat.  

Pokud vůz změníte, ale zůstáváte u stejné skupiny, nic se pro vás nemění a stále stejně 

sbíráte body. Pokud, ale změníte skupinu, zůstanou vám body v absolutním pořadím, kde 

sbíráte body nadále stejně, ale ve skupině pochopitelně ne. Ve staré skupině vám body 

zůstanou, ale v nové jedete od 0.  

U některých šampionátů jsou skupiny sloučené, tudíž dvě skupiny na pluginu u nás bodují 

do jedné.  

VOLBA VOZU JE TEDY ČISTĚ VAŠE ZÁLEŽITOST 

 

http://www.slunecno.cz/
mailto:rbr-cup@email.cz

