
Zápis ze zasedání KAuM ČR – 25. září 2014 

Jednání se zúčastnili členové KAuM ČR: Ing. Jan Žemlička – předseda, Stanislav Polič – 

místopředseda, Pavel Hora, Libor Putz, Tomáš Ťok – členové; za Svaz modelářů ČR 

Mgr. Miroslav Navrátil – předseda SMČR 

  

Program 2. zasedání KAuM ČR: 

1. Kontrola minulého zápisu 

2. Kategorie M ČR 

3. M ČR žáků 2015 

4. Stavební a Soutěžní pravidla 

5. Školení rozhodčích 

6. Kalendář závodů 2015 

  

1. Kontrola minulého zápisu (z 6. 5. 2014) 

1.1. Nově zvolený KAuM ČR nabídl v prvním zápisu všem automodelářským klubům 

registrovaným v SMČR možnost vyjádřit se k bodům uvedeným v prvním zápisu, případně 

poslat své návrhy k novému vydání „Pravidel“, možnost aktualizovat spojení na klub (pro 

web stránky KauM ČR) atd. Ne všichni tuto možnost využili. 

2. Kategorie M ČR 

2.1. Mistrovství České republiky může být vyhlašováno pouze v těch kategoriích, platilo i 

dosud, které budou uvedeny jako oficiální v novém vydání „Stavebních pravidel“. Prakticky 

tedy všechny kategorie s výjimkou zrušených kategorií N a tzv. kategorií žákovských. 

3. M ČR žáků 2015 

3.1. KAuM ČR potvrdil pořadatele „Mistrovství ČR automodelářů žáků“, tj. klub v 

Luštěnicích. Zdůvodnění: žádný další zájemce o pořadatelství se dosud nepřihlásil; klub má 

opravdu vhodné prostory pro uspořádání obdobného závodu; žáci budou mít možnost závodit 

na nové osmiproudové autodráze. 

3.2. Termín: 17. - 19. 4. 2015 (bylo odstoupeno od tradičního červnového termínu, protože 

mnohým nevyhovoval, že byl před koncem školního roku). Bylo by vhodné, aby si kluby 

neplánovaly na stejný termín své závody (viz odstavec 6). 



3.3. Byly vybrány čtyři kategorie podle „Stavebních pravidel“ - PR/32 (úleva pro žáky – 

motory Falcon /zajistí pořadatel/); PR/24 (s motory třídy 16); MC/24 (možnost využití i 

karoserií z vhodných „hraček“); ESG12. 

3.4. „Zahřívací závod“. Pořadatel M ČR žáků 2015 plánuje uspořádat (nejspíš únor) na nové 

dráze jednodenní přípravný závod pro žáky. Podmiňuje to ale tím, že ze strany případných 

účastníků (závodníků) bude o takový závod vyjádřen zájem (účast alespoň 12 žáků). 

4. Stavební a soutěžní pravidla – nové vydání 

4.1. Na výzvu poslat připomínky (zdůvodněné návrhy změn) k novému vydání „Pravidel“ 

reagovaly pouze některé kluby (především seriály). 

4.2. Podněty ve formátu MS-Word posílejte předsedovi KAuM ČR (Ing. J. Žemlička – 

zemlicka.citip(@)gmail.com). Uzávěrka posunuta do 25. 10. 

4.3. Nové vydání „Pravidel“ bude zveřejněno na webu koncem listopadu 2014. 

5. Školení rozhodčích 

5.1. Jak bylo uvedeno v 1. zápisu, na první čtvrtletí nového roku je plánováno školení 

rozhodčích. Školení by se na doporučení SMČR měli účastnit vedoucí seriálů a členové 

KAuM ČR, kteří by měli dále působit jako lektoři a případné nejasnosti v „Pravidlech“ 

objasňovat ostatním modelářům. Termín školení bude upřesněn do 30. 11. 2014. 

6. Kalendář závodů 

6.1. KALENDÁŘ ZÁVODŮ 2015. Připomínáme z 1. zápisu: Podklady (název závodu, 

kategorie, datum, kompetentní zástupce pořadatelského klubu) pro zařazení závodu do 

„Kalendáře 2015“ měly být dodány do 15. října 2014 (zemlicka.citip(@)gmail.com). 

6.2. Základní podmínkou je, že klub je členem SMČR a má vůči SMČR splněny všechny 

náležitosti (Evidenční karta, uhrazené příspěvky atd.). 

6.3. Obsazené datumy v roce 2015: M ČR žáků: 17. – 19. 4. 2015; Warm Up pro MS ISRA: 

11. – 14. 6. 2015; MS ISRA: 3. – 10. 10. 2015. 

Zpracoval KAuM ČR 

 


