
TEKMOVALNI PRAVILNIK O TEKMOVANJU Z 
RADIJSKO VODENIM MODELI AVTOMOBILOV 

 
1. Tekmuje se v prostoru na gladki površini. Tekmovalci upravljajo svoj model z odra, ki 
je dovolj visok, da tekmovalcu omogoča dober pregled nad progo. 
2. Tekmovalci tekmujejo z  avtomobili na električni pogon. Modeli ne smejo biti večji kot 
v razmerju 1:8. Pogon imajo na dva ali več koles. Model mora imeti obliko avtomobila. 
3. Tekmuje se v dveh kategorijah in sicer spretnostna vožnja in hitrostna preizkušnja.  
4. V vsaki kategoriji tekmovalec opravi dve vožnji. Za končno uvrstitev šteje najboljša 
vožnja v vsaki kategoriji. Zmaga tisti tekmovalec, ki je v seštevku obeh kategorij zbral 
najmanj kazenskih točk. 
5. Tekmovalci startajo posamično glede na vrstni red prijave. Štartno listo objavi 
organizator pred začetkom prve vožnje prvega tekmovalca.  
6. Tekmovalci ob prijavi oddajo svoj oddajnik pri sodniški mizi. Oddaja oddajnikov je 
potrebna zaradi možnih motenj ostalih tekmovalcev. Pred vožnjo pride tekmovalec skupaj z 
modelom najprej po svoj oddajnik in nato pripravi model za start. 
7. Najprej vsi tekmovalci vozijo spretnostno vožnjo nato še hitrostno preizkušnjo. 
8. Spretnostna vožnja se izvaja na progi označeni s keglji. Tekmovalec mora progo 
prevoziti čim hitreje in pri tem prevoziti vsa vratca. Izpuščena  vratca prinašajo 10 kazenskih 
točk, premaknjen ali prevrnjen kegelj 5. Vožnja nazaj ni dovoljena. Če tekmovalec vseeno 
vozi nazaj je v tem teku diskvalificiran. Oblika in način vožnje po progi je v prilogi 
SPRETNOSTNA VOŽNJA. 
9. Spretnostna vožnja se prične z letečim štartom. Merjenje časa se prične, ko 
tekmovalec prevozi startno ciljna vratca in zaključi, ko tekmovalec ponovno prevozi startno 
ciljna vratca. Tekmovalec najprej prevozi startno ciljna vratca in zavije na levo in prevozi vsa 
zunanja vratca v obliki trikotnika, nato pa naredi še osmico znotraj trikotnika in zaključi skozi 
startno ciljna vratca. Pri vožnji sodnik spremlja tekmovalca in mu za vsaka zgrešena vratca 
pripiše 10 kazenskih točk. Za podrt ali premaknjen kegelj sodnik tekmovalcu pripiše 5 
kazenskih točk. Zmaga tekmovalec, ki ima najmanj kazenskih točk. Če imata dva ali več 
tekmovalcev isto število kazenskih točk, je boljši tisti tekmovalec, ki je progo prevozil v 
krajšem času. Sodnik za vsakega tekmovalca vpiše kazenske točke v poseben formular in 
ga po končani vožnji odda glavnemu sodniku tekmovanja. Tekmovalec ima za pripravo 
modela in start dve (2) minuti časa. 
10. Hitrostna preizkušnja je kategorija v kateri mora tekmovalec na čim hitreje prevoziti 5 
krogov na spodaj prikazani progi. Tekmovalec starta na znak sodnika, ki mu šteje kroge in 
meri čas. Pred startom lahko tekmovalec naredi največ tri ogrevalne kroge. Med tekom 
tekmovalec ne sme menjati modela ali pogonskih celic (baterije, akumulatorji). Tekmovalec 
ima za pripravo modela in tri ogrevalne kroge dve (2) minuti časa. Med vožnjo po progi 
tekmovalec ne sme sekati ovinkov. Vsako sekanje sodnik kaznuje z neupoštevanjem 
trenutnega kroga. Rezultat tekmovalca sodnik vpiše na poseben formular in ga odda 
glavnemu sodniku. Med tekom tekmovalec ne sme zapustiti prostora za vožnjo. Če se model 
prevrne ali zatakne ga tekmovalčev mehanik postavi nazaj na tisto mesto kjer se je zgodila 
nezgoda. Če mehanik nepravilno popravi model, se trenutni krog ne šteje. O tem odloča 
sodnik in o svoji odločitvi obvesti tekmovalca. Zmaga tekmovalec, ki v najkrajšem času 
prevozi 5 krogov. Kazenske točke so sledeče: 
 
1. mesto    0 točk 
2. mesto  10 točk 
3. mesto  20 točk 
4. mesto  30 točk 



 
11. Sodnika na tekmi sta dva in sicer sodnik in glavni sodnik. Sodnik spremlja vsakega 
posameznega tekmovalca in vpisuje rezultate. Glavni sodnik spremlja in nadzira potek 
tekmovanja in kontrolira rezultate.  
12. Po končani vožnji se lahko tekmovalec pritoži pri glavnem sodniku. Pritoži se tako, da 
izpolni formular za pritožbo. Po končanem teku sodnik in glavni sodnik skupaj odločata o 
pritožbi.  
13. Poleg sodnikov je na tekmovanju prisoten še vodja tekmovanja, ki pripravi startne 
liste, kliče tekmovalce na start in sproti obvešča tekmovalce o nastalih spremembah in 
ostalih pomembnih rečeh. 
14. Vsak tekmovalec po končani vožnji odda svoj oddajnik pri glavnem sodniku.  
 
 
 
 
 
PRILOGA SPRETNOSTNA VOŽNJA 



 

PRILOGA HITROSTNA VOŽNJA 
 
 
 


