
MISTROVSTVÍ  ČESKÉ  REBUBLIKY  MLÁDEŽE V DRÁHOVÉM  AUTOMODELÁŘSTVÍ ( SRC)  - 

NOVÁ PAKA  21. – 23.4. 2023 

Vyhlašovatel :           Svaz modelářů České republiky 

Pořadatel       :          Automodelářský klub Nová Paka 

                                   p.s. SMČR  č. 389 

     Dům dětí a mládeže Stonožka Nová Paka 

Datum  a místo konání : 

Pátek 21.4. až neděle 23.4.2023 

Autodráha Automodelářského klubu Nová Paka – umístěna v DDM Stonožka, 

Nová Paka , U Teplárny 1258 

 

Organizační výbor : 

Ředitel soutěže :    Zdeněk Kouba  - předseda AMC Nová Paka 

Čestná ředitelka :  Ivana Nováková – ředitelka DDM  

                                 – zajištění stravování a  ubytování 

Rozhodčí :   Radek Rejman, Adam Šulc, Kamil Šlachta 

Organizační zajištění : členové klubů Nová Paka a Trutnov 

Akce je pořádána pod záštitou starosty Města Nová Paka 

 

Soutěžní kategorie : 

JPR/32 – polomakety cestovních a GT aut v měřítku 1 : 32 

JPR/24 – polomakety cestovních a GT aut v měřítku 1 : 24 

JES–G12-  polomakety sportovních aut se zakrytými koly v měřítku 1 : 24 

JGT3 Am -  Model auta GT 3 v měřítku 1 : 32 

 

 



Věkové kategorie : 

Mladší  žáci    -  rok narození do 2011 včetně 

Starší  žáci      -  rok narození od 2008 do 2010 včetně 

Junioři             -  rok narození od 2005 do 2007 včetně 

 

Stavební pravidla : 

- Dle platných pravidel uvedených kategorií – na stránkách SMČR v sekci Automodeláři 

JPR/32  motory - Falcon, Retro, Hawk 7 – pouze s kluznými ložisky  Zadní osa na kluzných 

ložiskách. 

JPR/24  motory - Falcon, Retro, Hawk, 16D – bez jakýchkoliv úprav pouze s kluznými 

ložisky, pokud to konstrukce motoru dovoluje, je možné vyměnit pouze uhlíky, pružinky 

(možno osadit izolační trubičkou) a doplnit kablík k uhlíkům. Zadní osa na kluzných 

ložiskách. 

Podmínky pro účast : 

- Členství ve Svazu modelářů České republiky 

- Splnění předepsaného věkového limitu 

- Přihlášení závodníků a doprovodů přes přihlašovací formulář na SMČR sekce 

Automodeláři  do 8.4.2023 24,00 hodin. Po tomto termínu nebude dodatečné 

přihlášení možné. 

 

Ubytování a stravování : 

Stravování je zajištěno v DDM Stonožka od páteční večeře do nedělního oběda formou 

vydávaných jídel. 

Ubytování v DDM Stonožka – je třeba vzít si s sebou karimatky a spacáky. 

Jako příspěvek na stravování a ubytování bude od každého účastníka  

( závodník, doprovod) vybírána při registraci částka  200,- Kč na osobu. 

Pro individuální ubytování ( hradí si účastníci sami) lze v Nové Pace využít restauraci Ježkův 

statek nebo Novopacké sklepy. Další možnosti jsou např. v Jičíně ( cca 16 km) 

 



 

Autodráha : 

Osmiproudá, délka 26 m. Napájecí napětí 8 – 10 – 12 – 14 – 16V samostatnými zdroji.  

Řízení Spytech, rozteč drážek 120 mm. Přípravu dráhy zajistí pořadatel, je zakázáno mazání 

autodráhy a pneumatik . 

Organizační pokyny : 

V prostorách DDM je zakázáno kouření. V prostorách depa je zabezpečena  

el .přípojka. 

Systém závodu : 

Kvalifikace – Lap – Timer na  1 minutu ( ujetá kola a % okruhu) 

Seřazení do skupin po 8 závodnících ( dle celkového počtu) 

Finálové jízdy 8 x 3 minuty, pauza mezi jízdami 1,5 minuty 

Všichni závodníci obdrží upomínkové předměty a materiál od sponzorů a SMČR. 

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží poháry za 1. až 3. místo a diplomy. Ostatní v pořadí 

obdrží diplomy za účast. 

 

 

Orientační časový harmonogram : 

Pátek 21.4.2023 

12,00 – 16,00 – příjezd účastníků, prezentace, volný tréning 

16,00 zahájení MČR , rozprava, organizační pokyny. 

16,30 – 18,00 organizovaný tréning JPR/32 (interval střídání 5 minut) 

17,30 – 18,00 přejímka JPR/32 

18,00 – 18,30 večeře 

18,30 – 19,15 kvalifikace JPR/32 

19,30 – 21,30 závod JPR/32 

21,45 – vyhlášení výsledků JPR/32 



22,00 – 23,00 volný tréning – podle zájmu, případné řešení další organizace. 

Sobota 22.4.2023 

7,30 – 8,00 – snídaně 

8,00 – 9,45 organizovaný tréning JPR/24(interval střídání 5 minut) 

9,30 – 10,00 přejímka JPR/24 

10,00 – 10,15 slavnostní zahájení MČR za účasti zástupce vedení města 

10,30 – 11,30 kvalifikace JPR/24 

11,30 – 12,00 - oběd 

12,15 – 14,15 závod JPR/24 

14,30 – vyhlášení výsledků JPR/24 

15,00 – 16,30 organizovaný tréning JES-G12 (interval střídání 5 minut) 

16,00 – 16,30 přejímka JES-G12 

16,30 – 17,30 kvalifikace JES-G12 

17,30 – 18,00 - večeře 

18,15 – 20,15 závod JES-G12 

20,30 – vyhlášení výsledků JES-G12 

20,30 – 22,00 volný tréning – podle zájmu, případné řešení další organizace, posezení 

zástupců klubů. 

Neděle 23.4.2023 

7,30 – 8,00 – snídaně 

8,00 – 9,15 organizovaný tréning JGT3 Am  (interval střídání 5 minut) 

9,00 – 9,30 přejímka JGT3 Am   

9,30 – 10,30 kvalifikace JGT3 Am   

10,30 – 12,30 závod JGT3 Am   

12,45 – vyhlášení výsledků JGT3 Am   

13,00- Oběd a zakončení  



 

Časový harmonogram je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo jej upravit podle 

aktuálního počtu účastníků a vlastního průběhu závodu 

 

Kontakt na pořadatele pro případné dotazy, dopřesnění a další informace : 

Zdeněk Kouba 

e-mail :   zdenekkouba.ing@seznam.cz 

mobil  :  602420944 

 

Těšíme se na setkání s vámi. 
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