Zápis
ze zasedání Valné hromady RC Autoklubu České republiky
Datum konání: 2. prosince 2006, Praha – Učňovská ulice, Praha, 10:00
Přítomnost za výkonný výbor: Pavel Kryll, Zdeněk Kapička, Vladimír Muff, Václav Strupek, Radek
Třešňák, Martin Kubička
Omluveni: Karel Neuberger – pracovní povinnosti na Ukrajině, zastoupen plnou mocí panem Drahoslavem
Hejtmánkem
Seznam přítomných za členskou základnu: viz prezentační listina, která je nedílnou součástí zápisu
Program:
1. Zahájení a odsouhlasení programu Valné hromady
2. Volba návrhové a mandátní komise
3. Zpráva o činnosti výkonného výboru RC AČR
4. Zpráva o činnosti jednotlivých sekcí RC AČR
5. Zpráva o hospodaření RC AČR
6. Projednání změn ve stanovách RC AČR
7. Diskuse
8. Závěr

1. Prezident Pavel Kryll zahájil valnou hromadu v 10:30. Vzhledem k malému počtu delegátů byl
začátek Valné hromady posunut o půl hodiny.
2. Volba návrhové komise – předseda pan Václav Strupek člen pan Zdeněk Kapička a pan Vladimír
Muff – pro 32, proti 0, zdržel 0
3. Volba mandátové komise – předseda pan Miroslav Jurenka, člen pan Jan Kapička a pan Vladimír
Šeliga – pro 32, proti 0, zdržel 0
4. Zprávu o činnosti sekce E 1:10 BUGGY za rok 2006 přečetl předseda sekce, pan Vladimír Muff.
Zprávu o činnosti sekce E 1:10 TRACK za rok 2006 přečetl předseda, pan Václav Strupek. Zprávu o
činnosti sekce 1:8 IC BUGGY přečetl její předseda, pan Zdeněk Kapička. Zprávu o činnosti sekce
RALLY SCALE přečetl její předseda Radek Třešňák. Zprávu o činnosti sekce LARGE SCALE
přečetl rovněž předseda této sekce Martin Kubička. Zpráva o činnosti sekce 1:10 IC Track nebyla
z důvodu nepřítomnosti Karla Neubergera přečtena.
5. Miroslav Jurenka přečetl a zároveň také seznámil všechny přítomné se stavem hospodaření RC AČR
za rok 2006. Pan Jurenka pak také vysvětlil jednotlivé položky a zodpověděl případné dotazy. Stav
hospodaření byl jednomyslně schválen.
6. Stanovy RC AČR byly schváleny Valnou hromadou - pro 29, proti 3, zdržel 0. Valná hromada poté
odsouhlasila oddíl stanov 4.10 – pro 31, proti 0, zdržel 1. Valná hromada dále odsouhlasila
nahrazení bodu 4.5 – 4.9 stanov, dodatkem ke stanovám č.1 o příspěvcích na rok 2007 – pro 29,
proti 0, zdrženo 3.
7. V diskusi se odsouhlasilo konání příští valné hromady 10. listopadu 2007 v Brně, místním klubem
RC Modell Car Club Brno – 27, proti 3, zdržel 2.
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8. Po diskuzi poděkoval pan Vladimír Šeliga za Auto RC Slavkov výkonnému výboru a také panu
Pavlu Kryllovi za viditelné zlepšení činnosti RCAČR za uplynulé období s poděkováním se přidal
také
pan
František
Fráňa
z RC
CAR
OSTRAVA.
Pan Pavel Kryll ukončil Valnou hromadu v 13:00 a poděkoval všem za účast.

Zapsal: Jan Kapička
2. prosince 2006

podepsal : ……………………….
Pavel Kryll
prezident RCAČR

Usnesení z Valné hromady RCACR konané dne 2.12.2006 v Praze
Valné hromady se zúčastnilo z pozvaných 82 delegátů 32 delegátů. S ohledem na stanovy RCACR bylo
nutné odložit VH o 30 min., což se stalo a jednání bylo zahájeno v 10,35 min.
Valná hromada je tímto usnášení schopná.

Valná hromada bere na vědomí :
1 – zprávu presidenta RCACR o činnosti výkonného výboru za uplynulé období
2 – zprávu předsedy RK p. Jurenky o činnosti kontrolní a revizní komise za uplynulé období
3 – zprávu o přehledu výdajů a zisků za období od 1.1.2006 do 30.11.2006
4 – zprávy o činnosti předsedů jednotlivých sekcí za uplynulé období

Valná hromada schvaluje :
1 – zprávu mandátové komise a zároveň konstatuje, že ve smyslu stanov je dnešní Valná hromada RCACR
usnášení schopná
2 – zprávu o hospodaření za rok 2005, kterou přednesl předseda RK RCACR
3 – zprávu presidenta RCACR o plnění úkolů z minulé VH
4 – stanovy RCAČR dle písemného materiálu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení a po doplnění ve
smyslu usnesení , pověřuje výkonný výbor jejich registrací u Ministerstva vnitra
5 – dodatek č.1 stanov RCACR , který řeší výši registračních a licenčních poplatků
6 – zakoupení licencí pro účast na Mistrovství světa pro 3 nejlepší jezdce z MČR
7 – pořádání Valné hromady dne 10.11.2007 v Brně. Výkonný výbor pověřuje pořádáním VH brněnský
RCMCC Brno
Za správnost : Václav Strupek – předseda Návrhové komise
Vladimír Muff a Zdeněk Kapička – členové Návrhové komise
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Dodatek č.1 ke Stanovám RCAČR - Valná hromada RCAČR ze dne
2.12.2006

Valná hromada dne 2.1.2006 na základě článku č.4.5 Stanov RCAČR rozhodla o vzniku dodatku ke
stanovám, který řeší členské (registrační) poplatky a licence pro další období a to takto:

1. členský (registrační) poplatek za klub na sezónu (kalendářní rok) činí 1.000,- Kč
2. členský (registrační) poplatek za člena na sezónu (kalendářní rok) činí 300,- Kč
3. výše licence, platné pro závody seriálu MČR je 500,- Kč

Výši členských (registračních) poplatků smí navrhovat, měnit a změnu odsouhlasit pouze Valná hromada
RCAČR. Dodatek musí (nebo jeho změna) být součástí usnesení a zprávy návrhové komise.

2.12.2006 Praha
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počet členů klubů RCAČR delegáti VH 2.12.2006

název klubu

členů delegátů starších 15ti let

RC buggy klub Most
RC Modell Car Club BRNO
Modelklub Svitavy
RC Poříčí nad Sázavou
RC autoklub Praha
AMK - RC Blansko
Auto RC Slavkov
Auto RC Cheb
Auto RC Olomouc
RC - BENGII PŘÍBRAM
RC Autoklub Třebíč
RC Lestr MODELS Racing Team
NOVA Racing
Bohemia Racing
1.PTS Táborník
AUTO RC PLZEŇ
RC CAR Ostrava
RC Crash Team
Prostějovský RC automodelklub
RC AMC Šenov

5
22
8
0
23
8
30
9
16
34
7
14
7
13
12
5
84
7
0
6
19
8
7
5
7
5
5
5
7
378

RC Hobbyland - Contour České Budějovice

RC AUTO Kolín
RC Rally Car Klub Klatovy
RC autodrom Chuchle
RC AUTOKLUB KLADNO
MINI RC klub Benešov
RCA DDM Trutnov
MODELKLUB RK
Monster Truck Team Teplice
celkem

1
5
2
0
5
2
6
2
3
7
2
3
2
3
3
1
16
2
0
2
4
1
2
1
2
1
1
1
2
82

5
21
6
0
21
8
28
7
15
33
7
12
6
11
12
5
78
6
0
6
19
5
7
5
6
5
5
5
7

Výkonný výbor má celkem 9 členů, maximálně tedy 91 delegát
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Valná hromada RCAČR 2.12.2006 - zpráva prezidenta RCAČR
Vážení delegáti,
dovolte abych zhodnotil další rok činnosti RC Autoklubu České republiky a svůj první rok práce ve vedení
našeho klubu.
V první řadě bych vás seznámil s plněním úkolů, jež zadala Výkonnému výboru Valná hromada 2005. Byly
to tyto úkoly:
1 – výkonný výbor RCACR připraví změnu stanov RCACR v návaznosti na nové podmínky související se
vstupem ČR do Evropské Unie. Termín : příští jednání Valné hromady – tento úkol výkonný výbor splnil
– Nová verze stanov Vám byla předložena spolu s pozvánkou na Valnou hromadu.
2 – výkonný výbor zajistí registraci RCACR na Ministerstvu školství pro uznání statutu sportovní
organizace. Termín podání žádosti : 31. března 2006 – tento úkol byl poněkud složitější. Ministerstvo
školství si podmínilo registraci a nárok na dotaci registrací v zastřešující organizaci. Výkonný výbor
RCAČR tedy podal žádost do svazu ČSTV, ta byla ale Výkonným výborem ČSTV 13.9.2006 zamítnuta
s odůvodněním že činnost RCAČR není činností sportovní. Časový propad byl zcela na straně ČSTV, kde
docházelo k nové volbě vedení. Ke konci roku, ale došlo vzhledem k dalším aktivitám Výkonného výboru
při pátrání v historii a hlavně při podpisu Antidopingové charty k tomu, že se podařila prokázat posloupnost
a následnictví RCAČR z RC – Mini Car Clubu ČSFR jež byl prokazatelně členem Svazu technických sportů
a činností. Výkonný výbor v současné době připravuje postup k zahájení rozhovorů o opětovné spolupráci.
3 – výkonný výbor zajistí pořádání příští Valné hromady v Praze v sobotu 18.11.2006 – toto bylo zajištěno
na adrese Učňovská 1, Praha 9.
Dalším bodem je práce Výkonného výboru a sekcí RCAČR. Výkonný výbor se, pokud budu počítat i dnešní
ranní schůzi sešel v letošním roce 11x a to ještě jednu schůzku do konce roku plánujeme. Myslím, že to
svědčí o dostatečné,m pracovním tempu Výkonného výboru, Výkonný výbor vydal celkem 5 směrnic a
směrnice číslo 6 je ve stádiu před vydáním, aby zjednodušil a hlavně zprůhlednil administrativu, práci a
všem nastavil stejné podmínky. Ze všech sil se snažíme vrátit RCAČR prestiž o které jsem přesvědčen že
mu náleží. O něco méně jsem spokojen co se týká účasti členů Výkonného výboru – tabulku účasti má
k dispozici předseda revizní komise.
Sekce RCAČR pokusím se nastínit svůj názor na chyby, které se mi nelíbí a na které se pokusím zaměřit
práci Výkonného výboru v dalším období.
Electric track, předseda pan Václav Strupek – myslím, že na škodu sekce je hlavně to, že pan předseda
vládne velmi pevnou rukou nepřipouštějící moc demokracie a změn. Pravda ovšem je, že jeho sekce nejvíce
trpí pořádáním volných a cupových závodů dovozců modelů v měřítku 1:10. V poslední době se zlepšilo
zasílání výsledků a zpráv.
Electric buggy, předseda pan Vladimír Muff, jediná sekce, která funguje bez výhrad. Snad jediné co bych
mohl vytýkat je malá snaha o zviditelnění sekce a příliv nových jezdců. Zde je opak sekce electic track –
nikdo z dovozců nic nepořádá a volné závody na seznámení se s modely se vůbec nepořádají.
1:10 IC track, předseda pan Karel Neuberger. Oproti roku 2005 došlo k velkému nárůstu počtu závodů
MČR. Jinak se ale musím přiznat, že toho o sekci moc nevíme. Pan předseda je velmi pracovně vytížen a
další práci ve Výkonném výboru a ani komunikaci s ním nezvládá. Osobně bych doporučil odborné sekci
změnu ve vedení sekce.
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1:8 IC Buggy, předseda pan Zdeněk Kapička, sekce, která letos zaznamenala velký nárůst jezdů, který
velice oživil soutěživost a konkurenci. K nedostatkům patří hlavně pomalé dodávání dokumentů na
internetové stránky RCAČR
RALLY SCALE, předseda sekce pan Radek Třešňák, sekce, která si díky tomu, že nemá svoji odnož pod
EFRA žije vlastním životem v celku bez problémů. Větším nedostatkem jsou limitující pravidla pro účast na
závodech MČR, což Výkonnému výboru uniklo, ale to je již pro příští sezónu vyřešeno. Dále snad jen taktéž
velmi pomalá aktualizace výsledků a novinek na internetových stránkách RCAČR
LARGE SCALE, předseda sekce pan Martin Kubička. Sekce panem Kubičkou rozmazlená, protože klub,
který je v sekci u Kubičky neumí komunikovat s RCAČR, protože na to má přece Kubičku. U pana
předsedy bych, protože zastupuje velice rozlehlou obec jezdců ocenil častější návštěvy na schůzi
Výkonného výboru, i když chápu, že dopravně to má nejhůře dostupné. Co je v této sekci katastrofa je
komunikace s internetovými stránkami – výsledky, aktualizace jedním slovem hrůza.
U slova hrůza bych rád ještě chvíli bohužel zůstal. Jedině tímto slovem se dá označit vztah mezi RCAČR a
kluby. RCAČR má k tomuto dni 29 klubů a 378 členů. Delegátku na Valnou hromadu poslalo pouze šest
klubů. Připomínky a další komunikace vázne, nemáme vůbec odezvu z Vaší strany a to je myslím škoda.
Pevně věřím, že v příštím období se nám i toto podaří zlepšit a sami se tak budeme podílet na zkvalitnění
chodu RCAČR

2.12.2006 Praha
Pavel Kryll prezident RCAČR
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Zpráva o činnosti sekce Electric Track za rok 2006
Odborná komise sekce Electric Track se schází dle potřeby a řeší problémy a úkoly vyplývající
z činnosti sekce. Členové OK jsou Pavel Magda RC Blansko, Radek Bok z RC Třebíč, Zdeněk Pekař z RC
Prostějov, Martin Zvára z RC Svitavy, Vladimír Šulc z RC Bengi,
Tomáš Rajdus z RC Šenov a Patrik Dworschak z RCA Praha. V průběhu roku 2006 se jednání dále
zúčastnili Václav Strupek ml.za Lestr Models a Ivo Gombík za RC Kolín.
Sekce zajistila pořádání seriálu šesti závodů Mistrovství ČR 2006 na asfaltu a připravila s RC kluby halové
MČR pro sezonu 2006/2007, které je tvořeno čtyřmi závody, z toho dva závody se jedou na Moravě /
Prostějov a Třebíč/ , dva závody se konají v Praze.
Hodnocení letního MČR. Ve dvou kategoriích se celkem zúčastnilo 29 jezdců, což je oproti minulým létům
značný pokles. V kategorii MODIFIED bylo hodnoceno 19 jezdců a v kat. STANDARD pouhých 10
jezdců. Posledních závodů seriálu se v kat.Standard zúčastnili vždy pouze 3 – 4 jezdci. Vyhodnocení ,
předání pohárů a cen bylo jako každým rokem u příležitosti Grand Prix Praha , na slavnostním večeru
18.11. Poháry předával president RCACR pan Pavel Kryll spolu s předsedou OK panem Václavem
Strupkem. Pořadí tří nejlepších jezdců v každé kategorii.
Kat. Standard : Mistr ČR Stanislav Němeček z RC Lestr Models
2. Zdeněk Pekař z RC Prostějov
3. Vladimír Šulc z RCA Kladno
Kat. Modified : Mistr ČR Michal Němeček z RC Lestr Models
2. Václav Strupek ml. z RC Lestr Models
3. Zdeněk Hamák z RCA Praha
Juniorský Mistr ČR se stal Jiří Janoušek z RC Kolín
2. Jiří Mára z RCA Praha
3. Dominik Šulc z RCA Kladno
Poprvé bylo také vypsáno MČR pro nejlepší týmy v této kategorii :
Mistrem ČR se stal tým RC Lestr Models
První závod MČR pro zimní sezónu 2006/07 je konal 25.11.2006. S ohledem na velice špatnou účast jezdců
na letním MČR v kategorii Standard, bylo vypsáno zimní MČR pro jednotnou kategorii Touring Cars.
Poprvé bylo pro letošní halovou sezónu vypsáno MČR pro kategorii Micro 1:18. Závodu Touring Cars se
zúčastnilo 20 jezdců a závod MICRO 1:18 byl pro nedostatek jezdců zrušen. Sponzory závodů MČR jsou
jako v minulém roce firmy Lestr Models, Hobby Team a Kopek Color.
Účast na mezinárodních závodech . Naši nejlepší jezdci se dnes již pravidelně zúčastňují seriálu závodů
Mistrovství Rakouska, prestižních závodů LRP Masters a dalších po celé Evropě. Poprvé v historii této
kategorie se tři naši jezdci zúčastnili i Mistrovství světa, které se konalo první týden v červenci v italském
Turíně. Nejlépe se dařilo Michalu Bokovi, který se dokázal propracovat do první třetiny jezdců a celkově
skončil na 46.místě. Další umístění našich jezdců 61.místo Michal Němeček a 88.místo Vašek Strupek.
Hned za měsíc se dva naši reprezentanti zúčastnili Mistrovství Evropy v německém Turkheimu. Opět 150
nejlepších evropských jezdců a nejlepší skončil Vašek Strupek na 72. místě a Michal Němeček na 98. místě.
Pro ME ve Francii v roce 2007 odsouhlasila OK a RCACR reprezentanty ve složení Michal Němeček,
Václav Strupek a Zdeněk Hamák. S ohledem na skutečnost, že díky přítomnosti zástupce ČR na AGM
EFRA v Bruselu se získalo i další místo na ME, rozhodla OK nominovat na toto místo nejlepšího jezdce
halového MČR 2006/07.
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V současné době bude OK připravovat MČR na letní sezónu 2007 , která nám díky změnám v pravidlech
této kategorie daných na jednání EFRA přinese mnoho novinek. Jeden problém je ale i pro řešení na dnešní
valné hromadě. I když termíny závodů MČR byly známy jako první, hned u prvního závodu zimní sezóny
se ve stejný den jel závod stejné kategorie pořádaný klubem RC Kolín. Několikráte jsme upozorňovali , že
v den termínu závodu MČR by se neměl konat jiný závod stejné kategorie na území ČR. Navíc už vůbec ne
pořádaný klubem, který je členem RCAČR. Jsem přesvědčen , že na této Valné hromadě musíme k tomuto
problému zaujmout stanovisko a zajistit taková opatření, aby se podobné případy již nestávaly.
V Praze 30.11.2005
Václav Strupek – předseda sekce Electric Track

Sekce Electric buggy - VH 2006
Odjeto 10 závodů bez oficiálního protestu.
Průměr 17 závodníků / závod.
Průměrně 7 závodů / závodníka.
Startující:
15 buggy
z toho 3 junioři
17 Truck
z toho 7 juniorů
Mistři ČR:
Buggy
Truck
Truck Junior

Erik Muff
Robert Romer
Jan Kryll

Mistrovství Evropy
3 startující v kategorii 2WD z toho

2 junioři

47. Jiří Mára
51. Erik Muff
74. Filip Romer

5 startujících v kategorii 4WD z toho 2 junioři
36. Erik Muff
57. Jiří Mára
61. Filip Romer
103. Michal Stehno
112. Pavel Kryll

Sezóna 2007 – předpoklady
Kategorie Buggy, Truck a Truck Junior
8 závodů
Neomezené motory ss i st
6 článků
2.12.2006 Vladimír Muff předseda sekce Electric buggy
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Zpráva valné hromadě o činnosti sekce Buggy 1:8 IC v sezóně 2006
Kategorie Buggy 1:8 IC zaznamenala v letošním roce obrovský nárůst zájemců o tuto
kategorii. Je to způsobeno především tím, že tato kategorie si získává stále větší oblibu nejen
v na evropském kontinentu, ale na celém světě. Svědčí o tom celá řada nově vznikajících
klubů, které pořádají velké závodní podniky, na kterých je velká účast jezdců.
Na naší scéně jsme zaznamenali rozšíření seriálu o dva podniky z původních osmi na deset.
Závodní sezóně předcházely dva mezinárodní halové závody, které se uskutečnily pod
záštitou RC Autoklubu ČR.
Nárůst jezdců měl logicky vliv i na větší účasti juniorských jezdců do 15 let, čímž se nepřímo
podílíme na rozvoji mládeže. V letošní sezóně jsme prvně vypsali kategorii veterán
v zahraničí nazývanou 40+ a setkala se s velkým ohlasem mezi jezdci, kteří se do této
kategorie řadí.
Letošní sezóna se zúčastnilo celkem 73 jezdců, z čehož bylo deset juniorů a dvanáct veteránů.
Průměrná účast v závodě byla více jak čtyřicet účastníků.
V letošním roce nás reprezentoval na mistrovství světa M. Pater a M. Bayer v indonéské
Jakartě. Na mistrovství Evropy „B“ v italském Turíně nás reprezentovala početná skupina ve
složení P. Klatovský, M. Jurenka, M. Zvára, L. Zeman, J. Kapička, L. Cink, J. Cink, P.
Dworschak, M. Moravec. Reprezentanti rozhodně nedělají naší zemi ostudu a jejich výsledky
se s postupem let stále vylepšují.
Příští rok se zúčastníme opět v početném zastoupení jak mistrovství Evropy „A“ ve Francii
v počtu devíti účastníků a ME „B“ v SRN v počtu dvanácti.
Daří se nám komunikovat se zástupci EFRA, zejména pak s Carlosem Gomezem, předsedou
sekce Buggy 1:8 IC a Dallasem Mathiessenem prezidentem EFRY a světové organizace
IFMAR. Udržujeme velice vřelý až přátelský vztah.
I přes skutečnosti, že jsme se v letošní sezóně potýkali s jistými problémy způsobenými
především nepřipraveností klubů na vzniklý nárůst závodníků, lze považovat letošní sezónu
za velice úspěšnou a vydařenou.

Zdeněk Kapička
Předseda sekce Buggy 1:8 IC
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Zpráva o činnosti SEKCE LARGE SCALE v roce 2006
Pro rok 2006 velkých měřítek - large scale bylo vypsáno celkem 5 jednotlivých kategorií pro MČR.
V kategorii OFF ROAD – BUGGY 1:6 a BIG FOOT 1:6
Obě kategorie měly vypsáno celkem 12 mistrovských závodů, z toho uskutečněno celkem 12. V kategorií
Buggy bylo evidováno celkem 58 a v kategorii Big Foot celkem 23 startujících. Mistrem ČR v kategorii
BUGY 1:6 se stal Pavel SCHILLER a v kategorii BIG FOOT to byl Drahomír ČEVELA.
V kategorii ON ROAD – Cestovní vozy 1:5
ECO
1:5
Formule 1
1:4
Pro cestovní vozy a kategorii ECO bylo vypsáno celkem 6 závodů MČR a pro F1 4 závody. Ve Formuli 1
startovalo 7 jezdců, v kategorií ECO celkem 25 a v kategorii Cestovní vozy také 25 evidovaných
startujících.
Mistrem republiky pro letošní rok v kategorii cestovních vozů se stal Martin BAYER, v kategorii ECO
Milan ZWIEFELHOFER a v kategorii vozů F1 Aleš BAYER.
REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
Naše reprezentace ve složení Martin a Aleš BAYERové, Martin PATER, František FRÁŇA, Vladimír PLH
a Milan ZWIEFELHOFER se v letošním roce zúčastnila téměř všech GRAND PRIX pořádané asociací
EFRA. Letos byla opět GRAND PRIX české republiky, konané ve Slavkově u Brna.
Všech 5 reprezentantů bylo takřka protlačeno na ME cestovních vozů , konané v řeckém Stamatě.
Mistrovství Evropy Formule 1 se konalo v německém Muhlau. kde jsme reprezentovali naši malou zemi
opravdu na výbornou. Takřka na všech závodech pořádaných EFROU , se naši kluci zapříčinili o to, že naše
země vystoupala v očích všech rozhodčích a zúčastněných jezdců k prioritním postům. No a na příští rok
2007 máme zajištěno fantastických 9 míst na ME v Rakousku. !!!!
Výsledky hovoří za vše :
Únor 2006 COPA Mexico :
1. CV Martin Bayer
3. CV Martin Pater
7. CV František Fráňa
GP Rakouska :
1. FOR Drahomír Čevela
4. FOR František Fráňa
9. CV Martin Bayer
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15. CV Martin Pater
17. CV Aleš Bayer
GP ČR :
2. FOR Drahomír Čevela
3. FOR Vladimír Plh
4. FOR František Fráňa
4. CV Milan Zwiefelhofer
7. CV Martin Pater
8. CV Martin Bayer
GP Švýcarska Lostallo :
2.CV Martin Bayer
8. CV Aleš Bayer
9. CV Martin Pater
3. FOR Drahomír Čevela
ME Formule 1 Muhlau Německo :
Martin Bayer se stal vicemistrem Evropy pro rok 2006
ME Cestovních vozů Řecko – Stamata :
9. Martin Bayer
32. Martin Pater
36. Milan Zwiefelhofer
Aleš Bayer se stal Juniorským Mistrem Evropy 2006 !!!
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
V roce 2006 bylo v naší sekci za členské příspěvky vybráno celkem 45 600 ,- korun.

2.12.2006 Martin Kubička předseda sekce LARGE SCALE
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