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Článek T1 – Definice 
 

T1.1 Model auta pro soutěž 3E DRAGSTER 
V dalším textu je označován jako „model“. Je navržený a vyrobený v souladu s těmito 

pravidly jako model extrémního rychlostního vozu typu dragster. Pohon je řešený 

elektromotorem napájeným akumulátorovou baterií. Modely jsou navrženy tak, aby co 

nejrychleji ujely stanovenou rovinnou trať s pevným startem na závodní dráze. Řízení 

modelu se děje prostřednictvím RC vysílačky.  

 
Model se skládá z těchto doporučených komponent:  

 Podvozek, který tvoří nosnou plochu pro pohonné ústrojí  

 Zadní poháněná náprava s koly 

 Přední náprava s koly 

 Baterie   

 Elektrický pohon 

 Sledovací čidlo pro dráhu 

 Přijímač o frekvenci 2,4 GHz 

 Zadní přítlačné křídlo 

 Karoserie (volitelné) 

 Povrchové úpravy a nálepky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

zadní přítlačné křídlo 

zadní náprava 

sledovací čidlo 

baterie 

přední náprava 

pohonné ústrojí 

podvozek 

nálepky 
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T1.2 Funkční model 
 

Model připravený na závod bude prezentován v kompletní smontované podobě včetně 

akumulátorové baterie, položený na povrchu dráhy bez působení jakékoliv vnější síly kromě 

gravitace. S modelem bude předloženo dálkové ovládání k řízení pohybu. 

T1.3 Podvozek 
 

Podvozek tvoří funkční základ modelu, který musí umožnit uložení akumulátoru, pohonné 

jednotky, převodového ústrojí a potřebné kabeláže a řídící elektroniky. Podvozek musí 

umožnit uložení zadní a přední nápravy a připevnění nosu modelu, zadního přítlačného 

křídla a případně i karoserie. 

T1.4 Karosérie 

Je volitelná, samostatná, část modelu. V případě jejího použití musí být při závodě pevně 

spojena s podvozkem a v průběhu jízdy nesmí dojít k jejímu uvolnění. Tvar, umístění a 

připevnění karoserie je plně na rozhodnutí konstrukčního týmu, rozměry karoserie nesmí 

přesáhnout povolené maximální rozměry modelu.  

T1.5 Elektrický pohon modelu 
 

Model závodního auta musí být poháněn elektromotorem, který je umístěn u zadní nápravy. 

Způsob a konstrukce převodového ústrojí mezi zadní poháněnou nápravou a 

elektromotorem bude součástí hodnocení konstrukčního řešení modelu při soutěžním 

závodě.  

T1.6 Akumulátor 
 

Pro přívod elektřiny pro pohon zadní nápravy prostřednictvím jednoho nebo více 

elektromotorů se používá standardní akumulátor (například nikl-kadmiové (NiCd) a nikl-

metal-hydridové (NiMH) články a LiPo akumulátory). Ovládací obvody mohou mít dodatečné 

akumulátory. 

T1.7 Zadní přítlačné křídlo  
 

Zadní přítlačné křídlo na autě je aerodynamickým 

prvkem, který umožňuje proudění vzduchu kolem 

všech jeho povrchů  a zajišťuje stabilitu modelu 

na závodní dráze. Křídlo není součástí karoserie 

a musí být buď pevně nebo s použitím podpůrné 

konstrukce spojeno s modelem.  
 

 
 

 
 

T1.8 Zadní náprava 
 

Zadní náprava modelu musí umožnit osazení dvou kol a zajistit přenos pohonu 

z elektromotoru na kola. Polohu a umístění zadní nápravy si může konstrukční tým zvolit 

kdekoliv v zadní třetině celkové délky modelu.  
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T1.9 Nos modelu 
 
Nos modelu je částí auta, která je umístěna před přední nápravou a může být vyroben z 

libovolného materiálu vzhledem k podvozku nebo karoserii modelu. Nos modelu je prostorem 

pro uložení sledovacího čidla, které pomáhá řídit model na dráze. 

T1.9 Sledovací čidlo 
 
Sledovací čidlo je elektronické zařízení, které generuje signál k řízení a ovládání auta na 

dráze. Pomocí čidla si řidič kontroluje pohyb modelu ve vymezené dráze a využívá jeho 

signál k řízení auta v požadovaném směru.  

T1.9 Přední náprava 
 
Přední náprava musí umožnit osazení dvěma koly a řízení modelu po stanovené soutěžní 

dráze. Přední náprava nesmí být poháněná a může umožňovat jen natáčení kol do 

požadovaného směru Natáčení kol se může dít buď samostatně každým kolem nebo 

paralelně celou nápravou. Přední náprava musí být uložena v podvozku v modelu a její 

uložení si může tým zvolit kdekoliv v první čtvrtině celkové délky modelu.  

T1.10 Podpůrné konstrukce kol 
 
Podpůrnou konstrukcí kola se rozumí díl nebo sestava dílů, které spojují kola s nápravou. 

Podpůrná konstrukce se může skládat z kombinace dílů vyrobených nebo i zakoupených. 

Například ložiska, pouzdra, závěsy kol apod. 

T1.11 Kola 
 
Kola musí být pevně spojena s nápravou a nesmí dojít k jejich uvolnění během závodu. 

Mohou být opatřena pneumatikami k dosažení potřebného správného kontaktu s povrchem 

závodní dráhy. Dvojice kol na jedné nápravě musí mít stejný tvar, rozměr a konstrukci, 

přední a zadní kola ale nemusí mít stejný rozměr a tvar.  

T1.12 Povrchová úprava a obtisky 
 
Za povrchovou úpravu na modelu je považována jakákoliv viditelná vrstva na povrchu nebo 

součástkách modelu. Nálepkou je potom materiál, který je nalepen na autě na jakékoliv části 

jeho povrchu. Povrchové úpravy a nálepky jsou zahrnuty při měření do rozměrů auta. 

T1.13 Závodní dráha 
Závodní dráhou se rozumí vymezený prostor, na kterém bude probíhat soutěžní závod 

modelů. Závodní dráha je rovná trať v délce 22 – 26m s vymezeným prostorem pro start a 

cíl, které jsou určeny elektronickou bránou. Šířka jedné závodní dráhy je 15 – 16cm, závodní 

dráhy jsou ohraničeny buď zvýšeným mantinelem nebo kontrastními tmavými páskami 

v šířce alespoň 3cm. Povrch závodní dráhy je bílý nebo světlý. Prostředkem závodní dráhy 

(osou dráhy) je veden tmavý pruh v šířce 0,5cm pro orientaci sledovacího čidla.  

Startovní prostor umožňuje přípravu modelu na start, při vlastním startu musí být model 

celou svou délkou před startovní čárou. Cílový prostor umožňuje zastavit model po projetí 

cílové brány bez pomoci kteréhokoliv člena týmu. Po zastavení musí být model celou svou 

délkou za cílovou branou.   
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Řízení modelu se provádí RC vysílačkou z prostoru startu. Tým se může domluvit na vlastní 

signalizaci pro řízení modelu v průběhu jízdy. 

 

T1.14 Loga soutěže a partnerů  
 
V případě, že tak organizátor určí, budou auta opatřena logem soutěže, případně i partnerů. 

Tuto nálepku organizátor dodá přihlášeným týmům.  Nálepka bude mít rozměry 30mm 

(horizontálně) a 15mm (vertikálně) a bude určena k nalepení na model vozidla. Místa pro 

nalepení této nálepky: 

 horní plocha zadního přítlačného křídla  

 bok vozidla tak, aby byla viditelná z obou stran vždy při pohledu z boku.  

Umístění nálepek, resp. prostor pro umístění nálepek je definován takto: 

 přítlačné křídlo – osa délkového rozměru křídla je zároveň střední osou délkového 

rozměru nálepky 

 bok vozidla – střední délková osa nálepky musí být umístěna přesně v polovině 

celkové délky modelu  

 

Týmy musí používat tyto nálepky k identifikaci svých modelů při prezentaci před porotou 

nebo v prezentačním boxu. V případě použití log či symbolů vlastních partnerů nebo týmu je 

možné použít jakýkoliv prostor modelu mimo vymezené části pro nálepky organizátora. 

T1.15 Doporučené materiály 
 
Pro výrobu modelu mohou týmy použít jakýkoliv běžně dostupný materiál, který jsou schopni 

ve výrobní dokumentaci popsat stanoveným způsobem pro označování materiálu dle běžně 

používaných norem. (ČSN, ISO atd.)  

T1.16 Technické výkresy 
 
Technické výkresy jsou vytvořeny v CAD systému a musí teoreticky umožnit, společně  
s výrobní dokumentací pro CNC výrobu, 3D tisk apod. vyrobení modelu případnou třetí 

stranou. Tyto výkresy musí obsahovat všechny příslušné rozměry, tolerance a důležité 

informace. Technický výkres modelu musí obsahovat konkrétní podrobnosti k identifikaci 

jednotlivých dílů a sestav. Technické výkresy mohou zahrnovat: pravoúhlé pohledy, pomocné 

pohled, řezy, izometrický pohled, kosoúhlý pohled, perspektivu a vizualizace s poznámkami. 

 

Schematické umístění nálepek na zadním křídle (pohled shora) a na boku modelu 
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T1.17 Vizualizace 
 
Vizualizace jsou takové pohledy, které slouží k prostorovému (trojrozměrnému) představení 

tvaru objektu. Ty mohou být v izometrickém, kosoúhlém nebo perspektivním pohledu. 

 

T1.18 Vertikální referenční rovina 
 

 

 

 

 

Vertikální referenční rovina pomáhá s 

definicí rozměrů, je to neviditelná rovina 

procházející podélnou osou modelu a je 

kolmá k povrchu dráhy. 

 
  
 
 
 
 

 
 

T1.19 Kolmice 
 
Pojmem „kolmice“ může být v geometrii použitý k popisu čáry nebo objektu, který je kolmý, 

nebo v úhlu 90 stupňů k jinému danému objektu. Pokud se v těchto předpisech odkazujeme na 

pojem kolmý, rozumí se tím: 

a) Pravý úhel; kolmost  
b) Kolmost k tečně křivce nebo tečné roviny k povrchu 

 

T1.20 Portfolio 
 
Pojmem „portfolio“ označujeme textový a obrazový materiál, který tým předkládá odborné 
porotě při představení a obhajobě svého projektu. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



3E DRAGSTER – Technická pravidla pro školní rok 2019 - 2020 

10  01.12.2019 

 

ČLÁNEK T2 - obecné zásady 
 

T2.1 Řídící dokumenty 
 
Společnost  3E Praha Engineering  vydává řídící dokumenty soutěže a provádí jejich 

případnou  revizi a změny.  

T2.1.1 Technická pravidla – dokument se týká zejména pravidel, která jsou přímo spojené s 

konstrukcí a výrobou modelu. Jednotlivé paragrafy technických pravidel mají předponu „T“.  

T2.1.2 Organizační í pravidla – jedná se o samostatný dokument, který se zaměřuje 

především na pravidla a procedury, které se týkají přímo závodu a hodnocení soutěže.  

T2.1.3 Hodnotící tabulky – jedná se o samostatný dokument, který se zaměřuje na metodiku 

hodnocení jednotlivých soutěžních kategorií, pravidel, rozměrů a požadovaných funkcionalit 

auta, včetně metodik hodnocení týmových aktivit a prezentací.    

T2.2 Výklad pravidel 
 
Text pravidel a jejich výklad je oprávněn provádět jen organizátor soutěže, případně jím 

pověřená porota při finále soutěže. 

T2.3 Změny pravidel 
 
Jakékoliv případné změny nebo úpravy pravidel provedené organizátorem budou oznámeny  

e-mailem zástupcům všech přihlášených týmů, a budou zveřejněny na webových stránkách 

soutěže. Jakýkoliv změněný text bude uveden v původním textu pravidel a bude červeně 

zvýrazněn. 

T2.4 Bezpečná konstrukce 
 
T2.4.1 Specifikace posuzování – všechny přihlášené modely do finále soutěže budou 

kontrolovány z hlediska bezpečnosti pro vlastní závodění. Pokud rozhodčí posoudí určitý prvek 

závodního modelu jako nebezpečný pro závodění, tým musí provézt opravu / úpravu modelu. 

Každá taková oprava nebo výměna modelu, bude mít za následek penalizaci dle tabulek 

hodnocení za nebezpečný model. 

T2.4.2 Během závodu – rozhodčí budou během závodů v rámci bezpečnosti pravidelně 

kontrolovat modely. V případě, že rozhodčí posoudí model jako nebezpečný, přichází v úvahu 

penalizace týmu. Udělení této penalizace je v kompetenci hlavního rozhodčího soutěže. Tým 

může model opravit v souladu se soutěžními pravidly. 

 

T2.5 Dodržování pravidel 
 
Při nedodržení technických pravidel dle listu specifikací budou jednotlivým týmům odečteny 

body. Závodní model projde technickou kontrolou a body budou odečteny za každé porušení 

pravidel.  
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T2.6 Otázky ohledně konstrukce a dodržování pravidel 
 
Týmu není povoleno žádat před začátkem finálové soutěže nebo v jakékoliv fázi hodnocení 

soutěže o posouzení, zda je  jejich model v souladu s předpisy. Výsledky budou 

prezentovány rozhodčími při vyhlašování výsledků. Dodržení pravidel pro konstrukci je 

součástí hodnocení. V soutěži jsou podporovány jakékoliv inovace ze strany soutěžních 

týmů, organizátor počítá s tím, že ze strany týmů budou předkládány návrhy a konstrukce, 

které tým bude schopen doložit svou technickou dokumentací a obhájit v prezentaci před 

hodnotící porotou. 

T2.8 Měření 
 
T2.8.1 Tolerance při měření rozměrů je +/- 0,5 milimetrů (mm) pokud není uvedeno jinak.  

T2.8.2 Tolerance při měření váhy je +/- 0,5 gramů (g). 

T2.8.3 Rozměrová měření – všechny měřené rozměry modelu jsou měřeny včetně laku, 

nebo polepek.  

T2.8.4 Měření hmotnosti – všechna vážení budou provedena elektronickou vahou, která je 

kalibrovaná na +/- 0,1 g. 
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Článek T3 – kompletně sestavený model 

T3.1 Konstrukce, výroba a stavba 
 
T3.1.1 Všechny modely 3E DRAGSTER musí být zkonstruovány pomocí CAD systému 

(Computer Aided Design). CAD software by měl být použit pro tvorbu 3D modelování dílů a 

sestav a 3D realistickou vizualizaci.  

T3.1.2 V případě, že tým nebo škola nemá přístup k odpovídajícímu CAD softwaru, domluví 

si tým s organizátorem projektu (3E Praha Engineering) zapůjčení licencí Solidworks. 

Zapůjčení je bezplatné po celou dobu trvání daného ročníku soutěže. 

T3.1.3 Pro výrobu může tým využít jakékoliv jemu dostupné technologie, v případě využití 

CNC a 3D tisku musí být data zpracovaná odpovídajícími programy pro CAM a 3D tisk. CAM 

a 3Dtisk technologie, případně další technologie musí umožnit případné opakování 

výrobního procesu nezávislou třetí stranou podle dodaných podkladů.   

T3.1.4 Vlastní výroba může být realizována jak ve škole, tak ve výrobním centru případného 

partnera/sponzora týmu. 

T3.1.5 Pro sestavení modelu mohou být použity jakékoliv spojovací prvky, ať již budou 

koupené nebo vyrobené. 

T3.1.6 Všechny použité součástky modelu, koupené i vyrobené, budou uvedeny v kusovníku 

konstrukční dokumentace. 

T3.1.7 Konstrukční dokumentaci (výkresy, vizualizaci, kusovník, ….) předloží tým jako 

součást tzv. portfolia, textové a obrazové dokumentace, kterou tým předkládá odborné 

porotě. 

T3.2 Nedefinované součásti  
 
Sestavený model se musí skládat pouze z konstrukčních částí uvedených v článku T1.1 

T3.3 Celková délka modelu 
 
Celková délka se měří rovnoběžně s povrchem dráhy a se svislou referenční rovinou mezi 

předním a zadním koncem sestaveného vozu. 

Maximální povolená délka je 310 mm. Minimální rozměr modelu není stanoven. 
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 T3.4 Šířka modelu 
 
Šířkou je maximální šířka sestaveného modelu, měřená 

kolmo ke svislé referenční rovině mezi vnějšími hranami 

nejširšího prvku sestaveného modelu. 

Maximální povolená šířka je 105 mm. Minimální rozměr 

modelu není stanoven. 

 

 
 

T3.5 Kompletní hmotnost 
 
Kompletní hmotnost je hmotnost modelu sestaveného pro závod včetně akumulátoru. 

Měřená hmotnost je pouze orientační veličina, není stanoven žádný váhový limit, který musí 

tým splnit. 

T3.6 Světlá výška 
 
Světlá výška je vzdálenost mezi povrchem trati a jakoukoliv součástí auta, kromě kola. 

Měřeno kolmo k povrchu dráhy. Měřená světlá výška je pouze orientační veličina, není 

stanoven žádný limit, který musí tým splnit. 

T3.7 Stav při závodech 
 
Sestava modelu musí být navržena tak, aby žádné jiné části než ty, které jsou uvedené v 

T3.8  nemohly a nemusely být odnímány, nahrazovány a domontovávány během závodů. 

Všechny díly a součásti musí být spojeny tak, aby model bezpečně překonal jízdní dráhu a 

nedošlo během jízdy k oddělení dílu nebo součásti. V případě, že se tak stane bude tým 

penalizován a bude mu umožněna oprava před další jízdou. Jestliže oprava nebude 

úspěšná, bude  model z další jízdy vyloučen. 

T3.8 Náhradní díly  
 
Jakékoliv rezervní / náhradní díly musí být totožné s těmi, které jsou použité v sestavě 

modelu a předloženy porotě společně s modelem.  

Jsou povoleny pouze následující rezervní / náhradní díly:  

 zadní přítlačné křídlo - maximálně tři (3) 

 nos modelu pro sledovací čidlo  – maximálně tři (3)  

 kolo / podpůrná konstrukce pro kolo – maximálně dvě (2) pro každou nápravu 

 akumulátor – jeden (1) 
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Článek T4 – díly modelu 

T4.1 Podvozek 
 
Podvozek může být vyroben pomocí CNC technologií, 3D tisku nebo složen z plechových 

dílů. Musí umožňovat uložení motoru, akumulátoru, uchycení zadní poháněné nápravy, 

přední nápravy se systémem řízení a potřebné elektroniky. Pro tvar a rozměry podvozku 

nejsou určené žádné kontrolní parametry a rozměry. Podvozek včetně vložených dílů nesmí 

přesáhnout maximální rozměry modelu. Při překročení rozměrů bude model vyřazen z další 

soutěže. 

T4.2 Vložené díly  
 
K podvozku musí být přichyceno zadní přítlačné křídlo a nos modelu. Volitelně může být 

k podvozku připevněna i karoserie modelu. V případě použití karoserie musí být 

s podvozkem spojena pevně tak, aby nemohlo dojít k uvolnění karoserie v průběhu jízdy.  

T4.3 Umístění samolepky s logy organizátora 
 
Logo organizátora musí být umístěno po obou stranách modelu mezi předními a zadními 

koly a musí být snadno čitelné při pohledu z boku. Nálepka musí být také umístěna na horní 

ploše přítlačného křídla dle článku T1.14.  Organizátor v dostatečném předstihu oznámí 

použití tohoto prostoru pro své logo, případně loga partnerů. V případě, že nebude 

organizátorem prostor využit, mohou tento prostor využít týmy pro své partnery. 

T4.4 Kola 
 
Model musí mít čtyři (4) válcová kola, dvě (2) vpředu a dvě (2) vzadu. Protilehlá kola musí 

sdílet společnou osu a musí mít stejné rozměry a konstrukci. Kola na zadní poháněné 

nápravě mohou mít odlišnou konstrukci a rozměry od předních kol.  Kola mohou být opatřena 

pneumatikami pro lepší kontakt s jízdní dráhou. Uložení kol (ložiska, uchycení apod.), tvar a 

konstrukce kol je na rozhodnutí konstrukčního týmu a nejsou zde stanoveny žádné 

rozměrové limity. Tvar, rozměry kol a uložení musí být uvedeny v konstrukční dokumentaci. 
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T4.5 Viditelnost 
Při pohledu shora nesmí žádná část podvozku nebo použité karoserie zakrývat pohled na 

kolo. Karosérie může zakrývat konstrukční části podvozku, krýt uložené díly, motor, 

akumulátor a kabely, ale nesmí zakrývat žádnou část kol. Mezi karoserií a vnitřní části kola 

musí být nejméně mezera 2mm.  

T4.6 Čelní pohled 
 
Viditelnost předních kol z čelního pohledu. Kola nesmí být v žádném pohledu zakryta nosem 

modelu.  

T4.7 Kontakt se závodní dráhou 
 
Všechny čtyři (4) kola se ve stejný okamžik musejí dotýkat celou svou šířkou závodní dráhy, 

tolerance +/- 0,5 mm. 

T4.8 Valivý povrh  
 
Povrch kola musí být neporušený po celém svém valivém povrchu, není povolený žádný 

vzorek. V případě použití pneumatik, musí být valivý povrch hladký bez vzorku. Materiál není 

určen, záleží na rozhodnutí týmu. 

T4.9 Nos modelu  
 
Nos modelu může být vyroben z jakéhokoliv materiálu, může mít libovolný tvar se splněním 

podmínky T4.6 

T4.10 Zadní křídlo 
 
Tvar modelu by měl co nejvíce připomínat reálně modely závodů dragsterů. Zadní přítlačné 

křídlo má za úkol udržet vozidlo co nejdéle v kontaktu se závodní dráhou a stabilizovat jeho 

jízdu ve velkých rychlostech. Zadní křídlo i pomocná konstrukce křídla mohou být vyrobeny z 

libovolného materiálu. Rozpětí křídla nesmí přesáhnout maximální rozměry modelu, 

v případě oddělení křídla od modelu v průběhu závodu bude tým penalizován. Křídlo musí 

umožňovat umístění nálepky organizátora.  

T4.11 Výška zadního křídla 
 
Horní povrch zadního křídla (jeho nejvýše umístěná zadní podélná hrana) může být nejvýše 

100 mm, měřeno kolmo k povrchu dráhy. 

T4.12 Zadní poháněná náprava 
 
Konstrukční řešení zadní poháněné nápravy a převodového ústrojí pro přenos pohybu 

z elektromotoru na zadní kola je součástí konstrukčního návrhu modelu a bude hodnoceno 

jeho provedení, originalita a funkčnost. Umístění zadní nápravy je povoleno kdekoliv 

v prostoru zadní třetiny celkového rozměru modelu měřeno od kolmého průmětu poslední 

zadní hrany modelu vozidla (přítlačného křídla nebo podvozku). 
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T4.13 Přední náprava 
 
Konstrukční řešení přední nápravy včetně způsobu ovládání a řízení modelu je součástí 

konstrukčního návrhu modelu a bude hodnoceno jeho provedení, originalita a funkčnost. 

Umístění přední nápravy je povoleno kdekoliv v prostoru přední čtvrtiny celkového 

rozměru modelu měřeno od kolmého průmětu první hrany modelu vozidla (nosu nebo 

podvozku).  

T4.14 Akumulátor 
 
Je možné použít akumulátory s maximálním nominálním napětím 7,4V. 

T4.15 Motor 
 
Elektromotor je pohonnou jednotkou modelu, který musí, spolu s převodovým ústrojím, 

vytvořit podmínky pro co nejrychlejší start modelu a projetí stanovené dráhy. Konstrukce a 

uložení motoru a převodového ústrojí je součástí konstrukční práce týmu a musí být uvedeno 

v konstrukční dokumentaci modelu. Žádné rozměry a podmínky uložení nejsou stanoveny, 

použité řešení nesmí přesáhnout stanovené maximální rozměry modelu.  

T4.16 Brzdová soustava 
 
Model musí být vybaven brzdovou soustavou, která umožní bezpečné zastavení modelu po 

projetí cílové čáry. Systém brzd a jejich konstrukce není ničím omezen, je plně na rozhodnutí 

konstrukčního týmu, zda bude brzdná soustava samostatná nebo bude využit opačný pohyb 

motoru. Brzdná dráha, tj. vzdálenost přední hrany nosu modelu od cílové „čáry“ bude 

měřenou veličinou při závodě.  
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Článek T5 – elektronika modelu 
 

T5.1 Sledovací čidlo 
 
Sledovací čidlo musí zajistit generování signálu, který bude využit pro řízení modelu na 

dráze. Čidlo se bude orientovat podle černé pásky šíře 0,5cm umístěné v podélné ose dráhy. 

Čidlo bude umístěno v konstrukci nosu modelu, způsob zpracování signálu a jeho využití pro 

řízení modelu je součástí konstrukčního návrhu a bude hodnoceno odbornou porotou. 

T5.2 Elektronika 
 
Pro řízení modelu (zpracování signálu čidla, řízení pohybu, ovládání motoru …) musí tým 

navrhnout vhodný způsob řízení s využitím elektroniky.  

T5.2.1 Programování/kódování (volitelné)  

Týmy mají možnost přidat do svého vozidla programovatelný počítač jako je např. Arduino 

nebo Raspberry Pi. To umožňuje programovat funkce jako jsou parkovací senzory, čidla pro 

sledování dráhy atp. Tyto počítače mohou používat zdroje elektřiny z přídavných 

akumulátorů nebo z akumulátoru určeného pro pohon vozidla. Konstrukční řešení, umístění 

a způsob řízení není omezeno žádnými předpisy, kromě výše uvedených pro rozměry a 

viditelnost. 

T5.2.2 Uložení kabelů 

Kabely musí být vedeny tak, aby byly uloženy v podvozku nebo případně v karosérii a 

nepřečnívaly obrysové hrany uvedených dílů. Žádný kabel se nesmí dotýkat při jízdě jízdní 

dráhy, v případě přesahu přes uvedené díly budou zahrnuty do určení maximálních rozměrů 

modelů pro měření. Pro spojení kabelů lze využít pájení nebo standardních konektorů nebo 

spojek. Kabelová instalace bude součástí konstrukční dokumentace. 

T5.3 Akumulátory 
 
Použité akumulátory musí splňovat zejména podmínky T4.14 a T5.2.1. Použitý typ 

akumulátoru a jeho technické parametry budou uvedeny v technické dokumentaci. 

T5.4 Nabíjení akumulátorů 
 
Pro nabíjení akumulátorů tým zkonstruuje a vyrobí vlastní nabíjecí zařízení, které pro tvorbu 

potřebné elektrické energie bude využívat tzv. alternativní energie (slunce, vítr, geotermál…). 

Tato dokovací nabíjecí stanice pro akumulátory bude předložena při technické přejímce 

modelu a bude součástí hodnocení konstrukčního řešení modelu. 
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Článek T6 – řízení modelu 
 
Pro účast v soutěži musí být model vybaven systémem řízení, které umožňuje pevný start, 

překonání závodní dráhy a pohyb modelu v závodní dráze na základě sledování vodící linky. 

Pilot ovládá model vysílačkou z prostoru startu.   

T6.1 Zařízení pro radiové ovládání vozidla 
 
Minimálně standardní dvoukanálová vysílačka s digitální regulací rychlosti  
 

T6.2 Ovládaná přední náprava 
 
Řízení modelu se doporučuje řešit ovládanou přední nápravou v závislosti na zpracování 
signálu sledovacího čidla. Způsob ovládání a konstrukce řešení je na rozhodnutí týmu. 
Přední náprava nesmí být poháněná. Porušení tohoto pravidla je důvodem k vyřazení 
modelu ze soutěže. K řízení přední nápravy je možné využít přídavný akumulátor, 
programovatelnou elektroniku a mechanické součásti. Způsob řešení bude uveden 
v konstrukční dokumentaci. 
 

T6.3 Start vozidla 
 
Start vozidla se provádí na startovací signál (rozsvícení semaforu). Při startu musí být model 
umístěn celou svou délkou před startovací „čárou“ prostoru startovací brány a musí být 
v klidu, tj nesmí popojíždět v prostoru startu. Kola jsou při startu v klidu a všechna čtyři kola 
se musí dotýkat svým povrchem jízdní dráhy. 

T6.4 Projetí cílem 
 
Projetí cílem je indikováno světelnou branou a reaguje na protnutí „první hrany“ modelu 
(předpokládá se čelní část nosu). Tím je určený soutěžní čas projetí dráhy. Pro úspěšné 
projetí cílem ale musí být celý model za cílovou „čárou“ a musí zastavit bez pomoci 
jakéhokoliv člena týmu jen s využitím řízení modelu (viz článek T4.16). Chycení modelu nebo 
pomoc při brždění bude penalizováno.  
Model, který zastaví tak, že některá část jeho modelu zůstane v prostoru cílové brány bude 
penalizován. 
Brzdná dráha, tj. vzdálenost čelní hrany nosu modelu od cílové „čáry“ bude měřena a 
hodnocena a bude součástí celkového hodnocení modelu na dráze. 

T6.5 Opakovatelnost soutěžní jízdy 
 
Každý model musí absolvovat v soutěži minimálně dvě soutěžní jízdy, v případě rozhodnutí 
organizátorů i více. V rámci soutěžního finále se předpokládá absolvování minimálně tří jízd. 
Mezi soutěžními jízdami jsou povolené opravy vozidla jen v rozsahu článku T3.8. V případě, 
že model nesplní před další jízdou hlediska bezpečnosti, je rozhodčí oprávněn vyřadit model 
z další soutěže.    
 
 
  
 
 
 


