
Vážení piloti Mini-Z, 

po úspěšných International Mini-Z Masters 2014 a 2015 v Praze, jsme se rozhodli uspořádat další ročník závodů. 

Rádi bychom vás pozvali do Michnova paláce-Tyršova domu, který je ve středu Prahy. 

Součástí International Mini-Z Masters bude Mistrovství České republiky ve třídě Mini-Z 

KATEGORIE 

• MINI-Z Production Class(standard) 

• MINI-Z Touring Class (expert) 

• MINI-Z Competition Class(expert open) 

• GROUP-C (expert LM) 

• FORMULA 1 

Startovné 

Každý pilot musí zaplatit startovné 

1000,-Kč(39,-EUR) 

To mu umožňuje start v jedné kategorii. 

Za každou další kategorii zaplatí 270,Kč(10,-EUR).  

Platba pouze předem - převodem nebo v hotovosti.  

Každý pilot obdrží malý dárek. 

Registrace přes www.myrcm.ch 

 
od 2.1.2016 do 15.3.2016. 

Vezměte prosím na vědomí,že přijímáme pouze registrace online  

Pokud do 5 dnů od registrace nebude uhrazeno startovné, bude závodník smazán. 

Program 

Pátek 1.4.2016 

19:00 hod 

Volný trénik 

Sobota 2.4.2016 

8:00 hod 

Zahajovací ceremoniál,registrace pilotů brífink 

Večer překvapení pro všechny piloty 

9:00 hod 

Start rozjížděk 

Neděle 3.4.2016 

8:30 hod 

Start finále 

17:00 

Závěrečný ceremoniál 

Adresa závodní dráhy: 

Michnův palác-Tyršův dům 

Újezd 450 

Praha 1-Malá strana 

118 00 

www.mini-z.cz 

 

Pravidla pro závody Mini-Z pro sezónu 2015/2016  

Kompletní pravidla pro závody Mini-Z  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.myrcm.ch%2F&h=JAQFBjoLRAQHh3uJaB4PUtOSstW1YlaonB2V_38XhZlJkaw&enc=AZOou_Hd1aQuEMQOqHPiBvvSzRWO12pWPSgmucM9cDVQ3f9Woi8nGEhwHeNmPUFieoPtqfMOtaMYp85C6hSVa9iActTeeDG_wsOH6pPsP-ldVwY1C5WS5zvJ7gX7snzh7c_2RXYv2fWDH8RgPPAenP8CWXH5Uty9ww5SjmIxkEbEc8j579OsMXAq5ND8ET9NZwzr24J9dovqugF2M-WDZk9O&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mini-z.cz%2F&h=5AQG1k3RpAQGQAMrOVxLB3k_tqzbRPcQit1icgcxRdTZnTw&enc=AZORKWt3WRkcFR_RyCJIV70jPGqQIWa7Zv4uOvwF9bSU3Ka6Tv7xwLVCKMjIJAMsChMjdn3XOWVvhYidHnLjURUK8ACuZE0EffnBNiVmyZlOPURkpPAVczqXBfB4a7S21IAktDit8hbBJt0xeIyZ29_LrKsE1nUctrhw_nIbiPpwzfgGchJ9cGyFZQH6mcOFdNRjf_VMXyP833-n-t52Ls84&s=1


Pro všechny kategorie: 

- je zakázáno mazání pneumatik 

- jsou zakázány mechové a silikonové pneumatiky  

Kategorie MINI-Z Production class (Standard)  

PODVOZKY:  

MR-01  

MR-015  

MR-02  

MR-03  

MA-010  

MA-015  

MA-020  

Úpravy podvozků jsou zakázány.  

KAROSERIE:  

Povoleny jsou pouze originální karoserie KYOSHO a R246, speciálně vyráběné a komerčně prodávané pro 

modely Mini-Z. Nejsou povoleny karoserie pro skupinu C (LM).  

Nejsou povoleny žádné přídavné spoilery, existující originální spoilery musí být připevněny. Výjimku tvoří 

spoiler, který se ztratí v průběhu závodu.  

Karoserie mohou být upraveny pouze uvnitř, tak aby byl zajištěn volný pohyb kol v podběhu. Rozšíření 

karoserie je zakázáno.  

Držák a upevňovací body karoserie mohou být změněny, tak aby karoserie seděla na podvozku.  

Dodatečné vyztužení karoserie není povoleno.  

V případě, že karoserie nemá otvor pro anténu, je možné vyvrtat otvor o velikosti 5 mm.  

Ostré přední spoilery mohou být zaobleny nebo obroušeny.  

Nelakované karoserie musí být natřeny alespoň jednou barvou. 

Rozvor náprav: maximálně 98mm 

ELEKTRONIKA:  

Všechny elektronické části musí být standardní včetně základní desky. Mohou být použity pouze čtyři baterie 

typu AAA NiMh,NiCd.  

MOTOR:  

Musí být použit pouze KYOSHO standardní motor MZ-09P, ne střídavý. Převody a pastorky pouze originální 

KYOSHO sada.  

KOLA:  

Musí být pouze originální KYOSHO plastové ráfky s průměrem 20mm. Nejsou povoleny ráfky pro Skupinu 

C(LM) a Formuli 1.  

PNEUMATIKY:  

Povoleny jsou pouze pneumatiky MZW-37, MZW-38, MZW-02,MZW-17. 

TUNNINGOVÉ DÍLY:  

Následující tunningové díly jsou povoleny: kuličková ložiska (nesmí být keramická kuličková ložiska)  

MR-01: MZW-04, MZW-05  

MR-015 a MR-02: MZW-201, MZW-205, MZW-214, MZW-221, MZW-222  

MR-03: MZW-401, MZW-403, MZW-404, MZW-409, MZW-410, MZW-423  

MA-010, MA-015 and MA-020: MDW-004, MDW-025, MDW-100-01  

MINI-Z Touring class (Expert)  

PODVOZKY:  

MR-01  

MR-015  

MR-02  

MR-03  

MA-010  

MA-015  

MA-020  

KAROSERIE:  

Povoleny jsou pouze originální karoserie KYOSHO a R246, speciálně vyráběné a komerčně prodávané pro 

modely Mini-Z. Nejsou povoleny karoserie Skupinu C(LM).  

Nejsou povoleny žádné přídavné spoilery, existující originální spoilery musí být připevněny. Výjimku tvoří 

spoiler, který se ztratí v průběhu závodu.  

Karoserie mohou být upraveny pouze uvnitř, tak aby byl zajištěn volný pohyb kol v podběhu. Rozšíření 



karoserie je zakázáno.  

Držák a upevňovací body karoserie mohou být změněny, tak aby karoserie seděla na podvozku.  

Dodatečné vyztužení karoserie je povoleno.  

V případě, že karoserie nemá otvor pro anténu, je možné vyvrtat otvor o velikosti 5 mm.  

Ostré přední spoilery mohou být zaobleny nebo obroušeny.  

Nelakované karoserie musí být natřeny alespoň jednou barvou.  

Rozvor náprav: maximálně 98mm 

ELEKTRONIKA:  

Všechny elektronické části musí být standardní včetně základní desky, výjimkou je externí turbo. Povolena je 

optimalizace antény. Mohou být použity pouze čtyři baterie typu AAA NiMh,NiCd nebo R246 LiFe (R246-

1802).  

MOTOR:  

Povoleny jsou všechny motory pro Mini-Z.  

KOLA:  

Povoleny jsou pouze originální ráfky KYOSHO a R246. Nejsou povoleny ráfky pro Skupinu C(LM) a Formuli 

1.  

PNEUMATIKY:  

Povoleny jsou pouze pneumatiky MZW-37, MZW-38, MZW-02,MZW-17 

TUNNINGOVÉ DÍLY:  

Následující tunningové díly jsou povoleny: kuličková ložiska  

A všechny KYOSHO a R246 Mini-Z Racer tunningové díly  

MINI-Z Competition class (Expert open)  

PODVOZKY:  

MR-01  

MR-015  

MR-02  

MR-03  

MA-010  

MA-015  

MA-020  

KAROSERIE:  

Povoleny jsou pouze originální karoserie KYOSHO a R246, speciálně vyráběné a komerčně prodávané pro 

modely Mini-Z. Nejsou povoleny karoserie Skupinu C(LM).  

Nejsou povoleny žádné přídavné spoilery, existující originální spoilery musí být připevněny. Výjimku tvoří 

spoiler, který se ztratí v průběhu závodu.  

Karoserie mohou být upraveny pouze uvnitř, tak aby byl zajištěn volný pohyb kol v podběhu. Rozšíření 

karoserie je zakázáno.  

Držák a upevňovací body karoserie mohou být změněny, tak aby karoserie seděla na podvozku.  

Dodatečné vyztužení karoserie je povoleno.  

V případě, že karoserie nemá otvor pro anténu, je možné vyvrtat otvor o velikosti 5 mm.  

Ostré přední spoilery mohou být zaobleny nebo obroušeny.  

Nelakované karoserie musí být natřeny alespoň jednou barvou.  

Rozvor náprav: maximálně 98mm 

ELEKTRONIKA:  

Všechny elektronické části musí být standardní včetně základní desky, výjimkou je externí turbo. Povolena je 

optimalizace antény. Mohou být použity pouze čtyři baterie typu AAA nebo R246 LiFe (R246-1802).  

MOTOR:  

Povoleny jsou všechny motory pro Mini-Z.  

PNEUMATIKY:  

Povoleny jsou pneumatiky od všech komerčních výrobců. 

TUNNINGOVÉ DÍLY:  

Všechny oficiálně prodávané tunningové díly pro Mini-Z třídy Touring Cars jsou povoleny.  

Skupina C (Expert LM)  

PODVOZKY:  

MR-02LM  

MR-03LM  

KAROSERIE:  

Povoleny jsou pouze originální karoserie KYOSHO a R246 pro Skupinu C (LM), speciálně vyráběné a 



komerčně prodávané pro modely Mini-Z.  

Nejsou povoleny žádné přídavné spoilery, existující originální spoilery musí být připevněny. Výjimku tvoří 

spoiler, který se ztratí v průběhu závodu.  

Karoserie mohou být upraveny pouze uvnitř, tak aby byl zajištěn volný pohyb kol v podběhu. Rozšíření 

karoserie je zakázáno.  

Držák a upevňovací body karoserie mohou být změněny, tak aby karoserie seděla na podvozku.  

Dodatečné vyztužení karoserie je povoleno.  

V případě, že karoserie nemá otvor pro anténu, je možné vyvrtat otvor o velikosti 5 mm.  

Ostré přední spoilery mohou být zaobleny nebo obroušeny.  

Nelakované karoserie musí být natřeny alespoň jednou barvou.  

Rozvor náprav:102mm 

ELEKTRONIKA:  

Všechny elektronické části musí být standardní včetně základní desky, výjimkou je externí turbo. Povolena je 

optimalizace antény. Mohou být použity pouze čtyři baterie typu AAA nebo R246 LiFe (R246-1802).  

MOTOR:  

Povoleny jsou všechny motory pro Mini-Z.  

KOLA:  

Povoleny jsou pouze originální ráfky KYOSHO, R246 a pro Skupinu C. Nejsou povoleny ráfky pro Formuli 1.  

PNEUMATIKY:  

Povoleny jsou pouze pneumatiky MZW-37, MZW-38, MZW-02,MZW-17,MZT-301 a MZT-302.  

TUNNINGOVÉ DÍLY:  

Následující tunningové díly jsou povoleny: kuličková ložiska  

A všechny KYOSHO a R246 Mini-Z Racer tunningové díly.  

FORMULE 1  

PODVOZKY:  

MF-010  

MF-015  

KAROSERIE:  

Povoleny jsou pouze originální karoserie Formule 1 KYOSHO.  

ELEKTRONIKA:  

Všechny elektronické části musí být standardní včetně základní desky, výjimkou je externí turbo. Povolena je 

optimalizace antény. Mohou být použity pouze čtyři baterie typu AAA.  

MOTOR:  

Povoleny jsou všechny motory pro Mini-Z.  

KOLA:  

Povoleny jsou pouze originální ráfky KYOSHO pro Formuli 1.  

PNEUMATIKY:  

Povoleny jsou pouze pneumatiky MFT-01 a MFT-02.  

TUNNINGOVÉ DÍLY:  

Následující tunningové díly jsou povoleny: kuličková ložiska  

A všechny KYOSHO a R246 Mini-Z F1 tunningové díly.  

Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti k pravidlům kontaktujte mě na : tretera@peckamodel.cz 

 


