
Zápis z 1. zasedání KAuM ČR –  19. únor 2018 
Jednání se zúčastnili členové KAuM ČR: Ing. Jan Žemlička – předseda, Pavel Hora -  
místopředseda, Mgr. Václav Kohout, Libor Putz – členové. Tomáš Ťok omluven.   
 
Program 1. zasedání KAuM ČR:  
1. Kontrola posledního zápisu KAuM ČR před konferencí 
2. Projednání závěrů konference z 3. 2. 2018  
3. Schválení pravidel pro M ČR mládeže 2018 
4. Různé  
 
1. Kontrola minulého zápisu (z 9. 11. 2017) 
- Kalendář závodů na rok 2018 je hotový a vyvěšený na webových stránkách SMČR (KAuM   
  ČR) 
- Pořadatel M ČR mládeže předložil organizační pravidla závodu (závod č. 407) – viz dále 
- Konference automodelářů proběhla  za přítomnosti delegátů 3. 2. 2018 – viz dále 
- různé, viz tento zápis, odstavec 4 
2. Projednání závěrů konference KAuM ČR z 3. 2. 2018 (Hradec Králové) 
2.1. Závěry konference (výsledek voleb, usnesení apod.) jsou vyvěšeny na webových 
stránkách SMČR. Nově zvolený KAuM ČR (tzv. rada) pracuje v tomto složení: předseda Ing. 
Jan Žemlička; místopředseda Pavel Hora; členové Mgr. Václav Kohout, Libor Putz, Tomáš 
Ťok. 
2.2. Celostátní konference Svazu modelářů České republiky proběhne 24. března 2018 
v Hradci Králové  (sedm delegátů /včetně náhradníků/ za automodeláře, bylo zvoleno na 
konferenci 3. 2. 2018 – viz web SMČR). 
3. Schválení pravidel pro M ČR mládeže 2018 
3.1. Organizační pravidla Mistrovství ČR mládeže 2018 byla KAuM ČR předložena již 
v listopadu 2017. Nyní, na prvním zasedání rady po konferenci, byla tato pravidla schválena 
včetně přílohy, ve které jsou uvedeny výjimky ze „Stavebních pravidel modelů“ pro uvedené 
mistrovství ČR mládeže 2018.  
3.2. Jen připomínáme, že pořadatelem mistrovství  ČR mládeže 2018 je Modelářský klub, 
SLOT CAR RACIMG CLUB – PRAHA 7 p.s. (reg. č. 111), datum M ČR 27. – 28. duben 2018. 
Pravidla i přílohy jsou vyvěšeny na www stránkách klubu i SMČR (KAuM ČR). 
4. Různé 
4.1. O výběru nového tajemníka SMČR (po odstoupení Mgr. Miroslava Navrátila ze 
zdravotních důvodů) z několika zájemců o tuto funkci rozhodlo předsednictvo SMČR ve 
výběrovém řízení. Takže od 7. prosince 2017 zastává toto místo Ing. Jan žemlička, který nyní 
(až do řádných voleb na konferenci SMČR 24. 3.) zastupuje i předsedu SMČR.  
4. 2. Od 1. 1. 2017 platí druhé „upravené“ vydání Stavebních pravidel (zveřejněno na 
webových stránkách KAuM ČR). Připravována jsou „nová“ pravidla  (pracovní skupina Hora – 
Žemlička) v nové formě (pro lepší přehlednost). Tento úkol trvá.  
4.3. Předsedovi KAuM ČR bylo radou uloženo, aby prověřil případné legislativní náležitosti 
týkající se klubů. Bude řešeno v rámci jednání předsednictva SMČR. Úkol trvá. 
4.3. Byla předjednána pravidla, resp. kategorie pro mistrovství mládeže. Od roku 2019 by 
měly být vypisovány v tomto mistrovství ČR kategorie PR/32, PR/24, ES G12 ve znění podle 
platných stavebních pravidel, výjimky by byly povoleny pouze ve výběru motorů.  
4.4. Rada KAuM rozhodla, že pořadatelé mistrovství ČR v roce 2017 (vedoucí seriálů) zašlou 
výsledkové listiny jednotlivých závodů a celkové výsledky předsedovi KAuM (elektronickou 
cestou). 
 
Zpracoval KAuM ČR 
 


