
Zápis ze zasedání KAuM ČR – 12. listopad 2015 

  

Jednání se zúčastnili členové KAuM ČR: 

Ing. Jan Žemlička – předseda 

Pavel Hora, Libor Putz, Tomáš Ťok – členové 

  

Program 3. zasedání KAuM ČR: 

1. Kontrola minulého zápisu 

2. Informace o MS „ISRA“ 2015 

3. Doplnění KAuM ČR o pátého člena 

4. Kalendář závodů 2016 

5. Přeregistrace klubů 

6. Různé 

  

1. Kontrola zápisu (z 25. 9. 2014) 

- Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost nová pravidla pro automodely SRC („Stavební“, 

„Soutěžní“, „Pro stavbu drah“). Ta byla zpracována na základě připomínek a požadavků 

klubů. Pravidla byla zveřejněna koncem listopadu 2014 na webu KAuM ČR. 

- Mistrovství ČR mládeže 2015 proběhlo úspěšně 17. - 18. 4. 2015 na osmiproudé autodráze v 

Attan SRC Luštěnice. Kompletní výsledky zveřejněny na webu KAuM ČR. 

- Plánované školení rozhodčích (bohužel za poměrně malé účasti) bylo uspořádáno 29. 3. 

2015 v prostorách klubu Attan SRC Luštěnice. 

- Kalendář závodů na rok 2015 byl zveřejněn na webu KAuM ČR před koncem loňského 

roku. 

  

2. Informace o MS „ISRA“ 2015 

Ing. J. Žemlička uvedl za organizační tým mistrovství světa „ISRA“ 2015, které organizačně 

zajišťoval klub Attan SRC Luštěnice a které bylo uspořádáno od 2. do 10. října 2015 ve 

Štiříně, že podle ohlasů proběhlo k plné spokojenosti účastníků. Pro čs. reprezentaci bylo opět 



velmi úspěšné, protože v součtu výsledků za vypsané závody obsadili naši závodníci – 

Vladimír Horký, Antonín Vojtík, Jaroslav Reček – první tři místa. 

  

3. Doplnění KAuM ČR o pátého člena 

Vzhledem k dlouhodobé rekonvalescenci Stanislava Poliče, místopředsedy KAuM ČR, bylo 

rozhodnuto kooptovat nového člena do nyní de facto čtyřčlenného KAuM ČR. Členové 

KAuM předloží návrhy do příštího zasedání KAuM ČR. 

  

4. Kalendář závodů 2016 

Podle došlých požadavků od jednotlivých registrovaných klubů (tradičně do konce října 

daného roku) bude sestaven „Kalendář soutěží na rok 2016“ (na webu KauM ČR bude 

vyvěšen od začátku prosince 2015). 

  

5. Přeregistrace klubů 

SMČR, resp. KauM ČR, upozorňuje stávající kluby automodelářů registrované v SMČR, že je 

nutné provést přeregistraci stávajících klubů – viz web SMČR (složka ●● Aktuálně ●●), kde 

jsou uvedeny podrobnosti k tomuto úkolu. Bezplatně to lze udělat do 30. 6. 2016. 

(Pozn.: Nejde o „výmysl“ Svazu modelářů ČR, ale o nový občanský zákoník /Zákon č. 

89/2012 Sb./) 

  

6. Různé 

6.1. dotace: Je předpoklad, že finanční dotace na mistrovství ČR 2016 budou v obdobné výši 

jako v letošním roce (viz první zápis z 6. 5. 2014). 

6.2. Mistrovství ČR mládeže 2016: Již při letošním M ČR mládeže projevily zájem dva kluby 

(zájemci) o uspořádání M ČR mládeže v roce 2016. Po diskusi na tomto podniku nakonec byl 

doporučen jako pořadatel klub SCRC Jihlava. Protože podmínky v uvedeném klubu jsou pro 

pořádání obdobných akcí vhodné, bylo nyní roznodnuto, že pořadatelem Mistrovství České 

republiky mládeže 2016 bude klub SCRC Jihlava. Předběžný termín květen, kategorie PR/32, 

PR/24, ES G12. Případnou čtvrtou kategorii si může doplnit pořadatel podle svého uvážení. 

6.3. kategorie: Stávající „Stavební pravidla dráhových automodelů“ platí dále, ale u některých 

kategorií musely být udělány drobné výjimky. 

- kategorie Scale (mezinárodní) budou aktualizovány s ISRA k 1. 1. 2016 



- kategorie Oldtimer (odstavec 6.6., resp. 6.6.1. KAROSERIE) …povoleny jsou i laminátové 

karoserie. (Projednáno se zástupci většiny klubů během IV. mítinku seriálu NASCAR, Nová 

Paka, 18. - 19. 9.2015). 

6.4. facebook: KAuM ČR (tzv. rada) chce zavést svůj facebook, jako nový informační kanál 

pro naše kluby (zatím ve stádiu příprav). 

6.5. evidenční karty: Kluby by neměly zapomenout na včasné odeslání Evidenčních karet 

(rovněž uvedeny na webu SMČR) zpracovaných k datu 31. 12. 2015, a uhrazení svazových 

známek do průkazů. 

  

Zpracoval KAuM ČR 

 


