
Přihlášky soutěží lodních modelářů na rok 2016 

 Na druhé straně tohoto dokumentu jr formulář pro přihlášení soutěží jednotlivých 

modelářských klubů na soutěžní sezónu 2016. 

 Přihlašují se soutěže těchto typů : 

 

1. Mezinárodní soutěže pořádané českými kluby lodních modelářů 

2. Samostatná mistrovství ČR ( jednorázová)  

3. Mistrovské soutěže seriálově pořádané jednotlivými sekcemi 

4. Mistrovství ČR mládeže do 18 let (smíšené z různých sekcí) 

5. Nemistrovské (veřejné) soutěže, pořádané v jednotlivých sekcích  

6. Soustředění mládeže v jednotlivých sekcích ( 1-2denní) 

Všichni pořadatelé těchto soutěží musí být řádnými kluby SMČR t.zn. že mají číslo 

klubu SMČR a IČ). 

Náborové soutěže krajského či místního charakteru, kterých se mohou zúčastnit 

nečlenové SMČR se do kalendáře soutěží nenahlašují.  

 

 Přihlášky soutěží se na přiloženém formuláři zasílají na adresu tajemníka 

KLoM ČR         .  

Jiří Lejsek, Pivoňkova 946. 517 41 Kostelec nad Orlicí 

lejsek.kostelec@iol.cz  

 

Termín přihlášení soutěží do 15. října 2015 ! 

 

Zpracovaný kalendář schválí zasedání předsesednicta koncem měsíce října  

Formulář je samostaný soubor a je rovněž ke stažení na stránkách SMČR v 

souboru Tiskopisy. 
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Svaz modelářů České republiky z.s. 

Přihláška akcí do kalendáře soutěží na rok : 2016 

Pořádající klub 

Název klubu Reg. číslo klubu IČ model. klubu 

   

 Název klubu by měl odpovídat oficiálnímu znění registrovanému u SMČR. 

 Bez uvedení IČ model. klubu SMČR nebude akce zařazena do kalendáře.  

Kontaktní osoba 

Jméno Adresa 

Titul Jméno Příjmení Ulice, číslo PSČ Místo 

      

Telefon 1 Telefon 2 E-mail Web 

    

 Pokud jsou u jednotlivých akcí různé kontaktní osoby, je nutné pro každou z nich vyplnit samostatný formulář.  

 

Přihlašované akce 

Evid. 

číslo 
Začátek Konec Kategorie Název Místo (letiště) 

Den Měsíc Den Měsíc    

        

        

        

        

        

        

        

 Do buňky „Evid. číslo“ doplňte pořadové číslo akce v rámci přihlašujícího klubu. V centrální databázi přihlášek bude pak  

 akce evidována pod číslem sestaveným z čísla klubu a uvedeného pořadového čísla 

 U jednodenních akcí vyplňujte datum pouze ve sloupci “Začátek”. 

 Název by měl být krátký. Označení „Memoriál“ by mělo být až v pozvánce, případně na výsledkové listině. 

 

razítko klubu                                        podpis 

zašlete do 15.10. 2015  

na  adresu lejsek.kostelec@iol.cz  
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