
Informace pro kluby SMČR 

 

Svaz modelářů České republiky z.s. 

 
I N F O R M A C E 

pro modelářské kluby SMČR  

 

 

červen 2017 

mimořádná informační tiskovina 

 

 

1/ Zastupování předsedy SMČR 

Předsednictvo SMČR na svém zasedání dne 22.6.2017 pověřilo Ing. Petra Cejnara zastupováním 

předsedy Mgr. M. Navrátila. Zastupování je v plném rozsahu po dobu nepřítomnosti Mgr. M. 

Navrátila na pracovišti v důsledku jeho hospitalizace. 

Na základě této skutečnosti dochází i ke změně organizace práce v sekretariátu SMČR, kdy 

návštěvy pro jednání bude možno uskutečnit pouze dohodě na termínu.  

 

Změna Internetové adresy na předsedu a sekretariát SMČR je : 

predseda@svazmodelaru.cz 

info@svazmodelaru.cz 
 

Všechna mailová korespondence bude počínaje datem 1.7.2017 přijímána pouze 

na shora uvedené adrese. 
 

Telefonní číslo 724 156 748 zůstává v platnosti a je přesměrováno na zastupujícího 

místopředsedu. 

 

Běžnou agendu (známky, licence, předání materiálů pro výjezd reprezentace, apod.) zajišťuje 

sekretariát SMČR průběžně.  

Do sekretariátu SMČR  platí stále telefonní linka 266 722 222 (kancelář předsedy) 

Do sekretariátu 266 722 243. 

 

2/ Konference odborností klubů SMČR 2018 

Předsednictvo SMČR na svém zasedání rozhodlo o výzvě na modelářské kluby k předkládání 

návrhů a námětů na jednotlivé odborné kluby SMČR pro konání jejich konferencí. Předpokládaný 

termín konání leden – únor 2018 
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Náměty a připomínky pro jednání klubů se mohou týkat: 

 návrhů na členy předsednictev jednotlivých odborností 

 návrhů na změny pravidel jednotlivých odborností 

 návrhy na zlepšení činnosti jednotlivých odborností  (podmínkou je uvedení způsobu řešení 

předloženého návrhu) 

 návrhy na usnesení z konference odbornosti 

 návrhy na složení komise pro přípravu materiálu na konferenci 

Termín pro předkládání návrhů je stanoven do 15.10.2017. Následně budou návrhy zpracovány 

komisí a od 1.12. 2017 budou předloženy k závěrečnému připomínkování do 10.1.2018, před 

projednáním konferencí. 

 

3/ Konference SMČR v roce 2018 

Předsednictvo SMČR na svém zasedání rozhodlo o předložit výzvu na modelářské kluby k 

předkládání návrhů a námětů pro konání jejich konferencí SMČR.  

Předpokládaný termín konání únor – březen 2018.  

Náměty a připomínky pro jednání konference SMČR se mohou týkat: 

 návrhy na změny stanov SMČR 

 návrhy na zlepšení činnosti (podmínkou je uvedení způsobu řešení předloženého návrhu) 

 návrhy na usnesení  

 návrhy na složení komise pro přípravu materiálu na konferenci 

Z důvodu náročnosti pro zpracování je stanoven Termín pro předkládání návrhů  do 15.10.2017. 

Následně budou návrhy zpracovány komisí a po výsledcích a zapracování připomínek jednotlivých 

republikových konferencí odborností,  budou předloženy k závěrečnému připomínkování členské 

základně před projednáním konferencí. 

Návrhy předkládat na info@svazmodelaru.cz  
 

 

4/ Vypsání výběrových řízení  
Předsednictvo SMČR na základě předložených návrhů rozhodlo o vypsání následujících 

mezinárodních soutěží a MČR pro rok 2018: 

 

Letecké modelářství: 
F3F,  F2ABC, F5J,  F3D,  F3J,  F3K, F3A, F3B, F1ABC , F1F 

Pro všechny zájemce o pořádání mezinárodních soutěží platí termín podání přihlášky do 15.10.2017 

 

Termín pro zaslání žádostí o pořádání mezinárodní soutěže je do 15. října 2017 na sekretariát 

SMČR. 
Připomínáme, že za zapsání soutěže na seznam mezinárodních soutěží FAI se platí prostřednictvím 

sekretariátu SMCR vklad v Kč. Výše poplatku bude zveřejněna v „Informaci září 2014“ 

Bez zaplacení vkladu nebude akce přihlášena. 

 

Návrhy na pořádání MČR v leteckých kategoriích na rok 2018 jsou uvedeny v 

Zápise č. 17 – 2017 z jednání předsednictva KLeM ČR. 
 
Lodní modelářství 
M ČR v kat. C, FSR-O, seriály: M ČR v kat. FSR, NS, M, S, EX, NSS 

M ČR mládeže v kat. EX-500, EX-Ž, F4-A, F4-B, Mini Eco St., Mini Eco Ex., Mini Eco team 

 

Raketové modelářství 
Světový pohár v S4A, S6A, S9A, S7, S8E/p, S7 

Seriál M ČR pro juniory v kat. S1A, S3A, S4A, S6A, S7, S8D, S9A  
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Seriál M ČR pro seniory S1A, S3A, S4A, S6A, S7, S8E/p, S9A  

M ČR mládeže v kat. : S3A, S6A, S4A, S8D, S6A/p 

 

Automobilové modelářství 
M ČR – Scale Cars (F1/32, ES/32, ES/24, PR/24), 

           - Wing Cars (G7, G12, G27, OMO) 

seriál :Morava Open (PR/32, G12),  

           GT (GT/24, MC/24),  

           NASCAR (Stock Car, Oldtimer),  

           Honda Tour(PR/24 - Honda) 

Mistrovství ČR mládeže bude v roce 2018 uspořádáno v kategoriích PR/32, PR/24 a ES G12. 

Pořadatele určí KAuM do 31.11.2017 

 

Plastikové modelářství : 

MČR senioři kategorie:  Ia, Ib, Ic, Id, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va, Vb, Vd 

MČR žáků :  Ia, Ib, Ic, Id, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, 
 

Železniční modelářství : 

MČR senioři:  A,B,C,D,E,F,G 

MČR mládeže: Až, Bž, Cž, Fž 

 

Kluby SMČR, které mají zájem o pořádání výše uvedených akcí, mohou zasílat žádosti s 

uvedením kategorie, místa akce a termínu pořádání. 

Tiskopisy přihlášek soutěží jsou uvedeny na hl. stránce SMČR – Tiskopisy. 
Termín pro zaslání žádostí o přidělení pořádání MČR je do 15.října 2017 na sekretariát SMČR. 

 

V Praze 22.6.2017 


