Vypsání Mistrovství České republiky v leteckém modelářství na rok 2015
Předsednictvo KLeMČR vyhlašuje pro rok 2015 Mistrovství České republiky v leteckém modelářství a
vyzývá modelářské kluby SMČR, aby se přihlásily do konkursu na pořadatele.
Mistrovství ČR v kategoriích podle Sportovního řádu FAI se vyhlašuje v oficiálních i předběžných
kategoriích zejména v případě, kdy navazuje na mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy.
V kategoriích podle Sportovního řádu ČR se vyhlašuje mistrovství pouze v oficiálních kategoriích.
Mistrovství ČR jsou vyhlašována samostatně pro Mládež a seniory. Není-li výslovně vyhlášena žádná
věková skupina, je M ČR hodnoceno společně pro všechny věkové kategorie.
V zájmu podpory věkové kategorie juniorů je (mimo mistrovství určené pro Mládež) povoleno vyhlásit i
juniorského mistra republiky. Podmínkou je, vypsání mistrovství a jeho uskutečnění společně s věkovou
kategorií seniorů. Juniorského mistra republiky je možné vyhlásit pouze v případě, že se mistrovství zúčastní
nejméně 5 juniorů (pro tento případ se do věkové kategorie juniorů započítávají i žáci) a ve výsledkové
listině se uvedou odděleně.
Podmínkou pro vyhlášení titulu „Mistr České republiky“je účast nejméně 5 soutěžících, nebo 5 týmů ve
výsledkové listině.
Vyhlašujeme konkurs na pořadatele v těchto kategoriích: FAI
MČR Mládeže (do 18 let) – volné modely:
F1A, F1B, F1H
MČR Mládeže (do 18 let) – upoutané modely:
MČR Mládeže (do 18 let) - rádiem řízené modely:
FAI- návaznost na MS a ME
Volné modely:
F1A,F1B,F1C,F1E,F1D
Upoutané modely:
F2A,F2B,F2D
RC-motorové modely:
F3A,F3D,F3P
RC-tichý let:
F3B,F3F, F3J(s+j),F3K
Makety:
F4C, F4H
Modely s elektropohonem:
F5J, F5D

ČR- podpora KLeMČR
F1H,F1J,F1G,H,A3,P30
UŠ
RCA
RCV2(s+j)
SUM (s+j),F4B
RCEK, RCEA

ČR
A3,H,P30,F1P
UŠ,UR20,UR25
RCH
ČR-bez podpory KLeMČR
P3,A6, FIN
UR20,UR25
F6B,F3M
RCH
RCEO, RCEJ, RCEN

Je možné přihlásit tři druhy mistrovství republiky (viz Sportovní řád ČR odstavec 2.3) a pořadatelé
musí předem do propozic napsat, o které žádají:
1) Mistrovství republiky je uzavřená soutěž pro členy SMČR.
2) Mistrovství republiky s mezinárodní účastí. Pokud pořadatel předpokládá, že k soutěži připustí i
zahraniční soutěžící, musí to do názvu akce v propozicích napsat. V tomto případě je „mistrem České
republiky“ nejlepší soutěžící z České republiky.
3) Mezinárodní mistrovství republiky. Takové mistrovství republiky je mezinárodní soutěž a musí být
uvedena v kalendáři soutěží FAI. Mistrem České republiky je potom vyhlášen nejlepší soutěžící bez ohledu
na státní příslušnost.
Mistrovství republiky se mohou zúčastnit členové Svazu modelářů České republiky, kteří mají platný
členský průkaz s vylepenou známkou na daný rok. Současně musí splňovat podmínky účasti dané
pořadatelem a schválené KLeMČR.
Při vyhlášení MČR s mezinárodní účastí a Mezinárodní MČR se musí zahraniční soutěžící prokázat
platným průkazem FAI.
Termín pro zaslání přihlášky do konkursu je do 15. října 2014 a posílá se na sekretariát SMČR.
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