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Nominační kritéria pro účast na 
Mistrovství České republiky mládeže 2021 

 
Tento dokument stanovuje nominační kritéria mládeže pro účast na: 
 
MČR mládeže volných modelů –  25.9. 2021 – LMK Brno III – Moravská Třebová 
 
MČR mládeže v upoutaných modelech UR20, UR25, UŠ – 11.-12.9. 2021 – Svitavy 
 
MČR v kategorii RCVS juniorů – 4.9. 2021 – Juniorklub Ústí nad Orlicí 
 
Přebor ČR v kategorii RES žáků a juniorů – 5.-6.6. 2021 – LMK Heřmanův Městec 
 
 

1. Nominační kritéria pro účast na MČR mládeže volných modelů 
 
Postup na MČR mládeže si mohou žáci a junioři vybojovat splněním limitu na kterémkoli krajském přeboru 
(postupové soutěži) bez ohledu na místo bydliště. Účastníci mohou na MČR mládeže soutěžit nejvýše ve 
dvou kategoriích. Účastníci musí být členy SMČR. 
 

Kategorie 
modelu 

Vypsané 
pro 

věkové 
kategorie 

Nominační limit z krajských přeborů pro věkovou kategorii 

Žák (Ž ) 
Junior ( J ) 

Mladší žák ( MŽ ) Starší žák ( SŽ ) 

H MŽ, SŽ, J 150s 200s 220s 

P30 Ž,J 300s 

A3 Ž,J 180s 

F1H Ž,J 310s 

F1G Ž,J 310s 
 
Časy uvedené v tabulce jsou minimální součty pro nominaci. 

Další nominovaní: 
 
a) Automatickou nominaci mají mistři ČR mládeže z roku 2020. 
 
b) Pokud nebyly na soutěži splněny postupové limity, mají soutěžící, kteří mají klubovou příslušnost v kraji, 
kde je soutěž vyhlášena jako krajský přebor, a umístí se na 1.-3.místě v rámci krajského přeboru možnost být 
nominováni na MČR mládeže. Pro soutěžící z jiných krajů platí pouze možnost plnění postupových 
nominačních limitů.  
 
Další pokyny pro přihlášení a organizaci MČR budou v propozicích. 
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2. Nominační kritéria pro účast na MČR mládeže upoutaných modelů 

Kategorie modelu 
Vypsané pro 

věkové 
kategorie 

Nominační limit pro věkovou kategorii 

Žák (Ž ) 
Junior ( J ) 

Mladší žák ( MŽ ) Starší žák ( SŽ ) 

UŠ Ž, J Min. 100bodů 

UR Ž, J Min. 80km/h 
Účastníci musí být členy SMČR. 

Další nominovaní: 
a) Automatickou nominaci mají mistři ČR mládeže z roku 2020. 
 
Další pokyny pro přihlášení a organizaci MČR budou v propozicích. 

 

3. Nominační kritéria pro účast mládeže na MČR kategorie RCVS 

Kategorie modelu 
Vypsané pro 

věkové 
kategorie 

Nominační limit pro věkovou kategorii 

Žák (Ž ) 
Junior ( J ) 

Mladší žák ( MŽ ) Starší žák ( SŽ ) 

RCVS Ž, J  Min. 25% z maxima a účast alespoň na dvou veřejných soutěží v roce 
2020/21 

Účastníci musí být členy SMČR. 
 
Další nominovaní: 
a) Automatickou nominaci mají mistři ČR mládeže z roku 2020. 
 
Další pokyny pro přihlášení a organizaci MČR budou v propozicích. 

 

4.  Nominační kritéria pro účast mládeže na Přeboru ČR kategorie RES 

Kategorie modelu 
Vypsané pro 

věkové 
kategorie 

Nominační limit pro věkovou kategorii 

Žák (Ž ) 
Junior ( J ) 

Mladší žák ( MŽ ) Starší žák ( SŽ ) 

RES Ž, J  Min. 25% z maxima a účast alespoň na jedné veřejné soutěží v roce 
2020/21 

 
Účastníci musí být členy SMČR. 
Další pokyny pro přihlášení a organizaci MČR budou v propozicích. 


