
SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.   
a

KLUB MODELÁŘŮ ŽELEZNIC BRNO I, p.s.

PROPOZICE SOUTĚŽE MLÁDEŽE -

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V     ŽELEZNIČNÍM MODELÁŘSTVÍ 2019

NÁZEV SOUTĚŽE:                MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘSTVÍ – MLÁDEŽE

VYHLAŠOVATEL:                  Svaz modelářů České republiky, z.s.

POŘADATEL:                        Z pověření SM ČR, z.s., pořádá Modelářský klub SMČR reg.č. 116 Klub 
modelářů železnic Brno I, p.s.

DATUM KONÁNÍ:                15. června 2019

MÍSTO KONÁNÍ:                  Výstaviště Brno, pavilon B, Výstavní 1, 602 00 Brno,  GPS souřadnice 
pavilonu B: 49°11′7.782″N, 16°34′56.729″E

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:      Až, Bž, Cž, Fž – věkové kategorie žáci a junioři

PRAVIDLA:                           Stavební a soutěžní pravidla platná od 1.1.2017

POSTUPOVÝ KLÍČ:               75 bodů z krajského přeboru

SOUTĚŽNÍ VKLAD:               Mládež soutěžní vklad neplatí, pouze při osobní účasti platí vstupné na 
akci ModellBrno 2019 (100,- Kč)

ŘEDITEL SOUTĚŽE:               Ing. Ivo Kučera; tel. 731 131 562 ; email: ivos.kucera@kmz-brno.cz

SPORTOVNÍ KOMISAŘ:       Jiří Polák

PŘEDSEDA JURY:                  Jiří Baudis

JURY:                                      Jakub Zlý, Petr Kraus, ml., Pavel Hoza

NÁHRADNÍCI:                       Josef Lahodný

ASISTENT JURY:                   Vladan Kudláč

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI: Osobní účast žáků a juniorů při soutěži je možná.  A to pouze 
v doprovodu rodičů žáka, nebo jimi pověřeného zástupce. Rodiče 
nebo pověřený zástupce zodpovídá za žáka nebo juniora po celou 
dobu konání soutěže! Žákovská kategorie je limitována věkem, 
soutěží modely žáků narozených v roce 2005 a později. U juniorů je 
věk limitován rokem narození 2001 – 2004.



ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN:      08.30 – 10.00 hod. – příjezd, prezentace, příprava modelů na
hodnocení

   10.30 – 14.30 hod. – práce jury, hodnocení modelů

   14.30 – 15.00 hod. – vyhodnocení výsledků, zpracování listin
(protokoly, výsledkové listiny, diplomy)

  15.30 hodin – vyhlášení výsledků soutěže, předání diplomů a 
cen

PŘIHLÁŠKY:                                   Výsledkové listiny z krajských přeborů (postupový klíč 75 
bodů), zašlou pořádající kluby nejpozději do 12.06.2019 na 
email: ivos.kucera@kmz-brno.cz. Přihlášky na jednotném 
tiskopise s potvrzením postupu od pořadatele nižší soutěže 
doručit spolu s modely  v den soutěže, předat při přejímce 
modelů.

VÝSTAVA:                                      Výstava se uskuteční v den soutěže na akci ModellBrno 2019 
(www.modellbrno.cz), jejíž součástí je i MČR železničních 
modelářů. Soutěžní modely je možno přihlásit i do veřejné 
soutěže ModellBrno na webu www.modellbrno.cz. Po dobu 
výstavy i veřejné soutěže si za modely zodpovídá soutěžící nebo
pověřený zástupce modeláře. Výstava modelů se řídí pravidly 
akce ModellBrno (www.modellbrno.cz). Případné další 
informace obdržíte u pořadatele: Ing. Ivo Kučera, tel.: 
731 131 562, email: ivos.kucera@kmz-brno.cz

UBYTOVÁNÍ:                                  Pro jury a funkcionáře mistrovství ubytování zajišťuje 
pořadatel. Soutěžící mohou využít ubytování v penzionech 
ve městě – informace o ubytování jsou na internetu. 
Ubytování si zajišťuje a platí každý soutěžící sám.

STRAVOVÁNÍ: Zajišťuje si každý individuálně, v místě je zajištěn dostatečný 
výběr možností stravování.

PŘÍJEZD NA SOUTĚŽ: Vstup do areálu výstaviště je od 8.30 branou č. 4 (pavilon E) na 
Křížkovského ulici (viz mapa). Vjezd osobními auty po dobu 
akce MODELLBRNO 2019 není možný (s výjimkou vjezdu ZTP na 
kauci 500,- Kč na dobu 60 minut), doporučujeme zaparkovat 
v přilehlých ulicích (Křížkovského nebo Bauerova), kde je jsou 
parkovací místa zdarma, zejména u brány výstaviště 5 nebo 6 
(cca 5 min. pěšky od brány 4). Další možností je využití 
parkovacího domu EXPOPARKING (Křížkovského 516/51, 603 00
Brno) https://www.bvv.cz/navstevnici/doprava/expoparking/) 
v blízkosti vstupu pro pěší (pavilon E). Pozvaní rozhodčí mají 
vstup zdarma, ostatní si kupují vstupenku (viz soutěžní vklad). 
V případě problémů kontaktujte Ing. Ivo Kučeru na tel. 
731131562. 

DOPROVODNÝ PROGRAM: Provoz modulového kolejiště H0 v digitálním režimu se 
soutěžemi v ovládání provozu. Možno provozovat i vlastní 
vozidla, technické podmínky viz: https://www.kmz-
brno.cz/technicka-pravidla-zpusobilosti-vozidel-k-provozu-na-
klubovnim-kolejisti-h0/  

Další doprovodné programy najdete zde: 
https://www.modellbrno.cz/ 
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