
Aktualizovaná pravidla kategorií Oldtimer a Stock Car od 1. 1. 2018. 

 

 

6.6. Oldtimer – makety cestovních, sportovních a GT vozů, do roku 1970 (1:24, 1:25) 
6.6.1. KAROSERIE 
Model Ětzv. kitě automobilu ze stavebnice, provedení „Hard Plastic Kit“. Karoserie musí být 
vybavena p íslušnými detaily ze stavebnice – zasklení oken, záv trné štítky, st rače, zp tná 
zrcátka, ochranné rámy, uzáv ry kapot, m ížky, spoilery, sací hrdla karburátorů, výfuky atd. – 
umíst nými tak, aby to odpovídalo skutečnosti Ětypu autaě. P id lány musí být pevn ; nap . 
p ilepením apod., nikoli nap . jenom „izolepou“; aby vydržely závodní provoz. Od r. 2016 je 
povolen start karoserií vyrobených ze skelného laminátu či podobné hmoty. Karoserie však 
svou tuhostí, hmotností a tloušťkou musí odpovídat srovnatelné karoserii z plastikového kitu. 
Pokud není laminátová karoserie v rným obtiskem kitu, musí být její pravdivost doložena 
stavebním plánkem v m ítku 1/24 či 1/25 a základními rozm ry skutečného vozu. 
„Sestavená“ karoserie může být upravena tak, aby šla p ipevnit na p edepsaný podvozek, 
nesmí to narušit vzhled modelu Ěnap . boky karoserieě. Barevné provedení by m lo být 
shodné s p edlohou. 
6.6.2. PODVOZEK 
    Jakýkoli podvozek systému „Pla-Fit“ Ěšroubovaný podvozek, umožňující uložení motoru  
    kolmo, šikmo či rovnob žn  k pohán né ose zadních kolě, zhotovený jak sériov   
    oficiálním výrobcem, tak individuáln  modelá em, ovšem tak, aby byla zachována základní  
    charakteristika systému „Plafit“. Pájet lze pouze ložiska os, motor Ěviz 6.6.3.ě a p ívodní  
    kablíky k motoru. Ložiska pro uložení os kol jsou libovolná, kluzná i valivá. H ídele musí  
    mít v celé délce prům r 3 mm, musí mít plný prů ez, musí být rovné a ned lené. 
    Podvozek lze dovažovat lepením závaží. Zahloubení pro šrouby lze upravit tak, aby hlavy  
    šroubů nep esahovaly spodní plochu podvozku Ěviz sv tlostě. 
6.6.3. MOTOR 

Motor Falcon JK 1, 2, 4 či Hawk Retro Ěviz odstavec 4. 7.ě, k držáku motoru může být     
p išroubován či p ipájen. 

6.6.4. FIGURKA IDIČE 
   Model musí být vybaven trojrozm rnou figurkou idiče Ěviz odstavec 3.10.ě, která má odpo- 
   vídat „v ku“ p edlohy. Umíst na musí být tak, aby to odpovídalo skutečnosti vzhledem 
   k p edloze Ěautuě. 
6.6.5. KOLA (pneumatiky) 
   - minimální prům r p edních kol                                                                                   23 mm 
   - minimální ší ka p edních kol                                                                                         Ř mm 
   - minimální prům r zadních kol                                                                                     25 mm 
   - maximální ší ka zadních kol                                                                                       17 mm 
   - pneumatiky musí mít černou barvu, p i pohledu shora nesmí p esahovat obrys karoserie 
   - rozvor náprav musí co nejv rn ji zachovávat vzhled p edlohy 
   - kola se musí dotýkat dráhy a musí být pevn  spojena s h ídelemi kol 
6.6.6. OSTATNÍ ROZM RY 
   - minimální sv tlost pod modelem                                                                               1,4 mm 
   - minimální sv tlost pod p evodem                                                                              0,Ř mm 
   - maximální ší ka Ěpůvodníě karoserie                                                                          87 mm 
   - maximální ší ka p es kola a pneumatiky                                                                    79 mm 
   - p evodová kola – p evodový pom r libovolný, modul 0,5 Ěekvivalent 1/4Ř“ě 
 
6.7. Stock Car – makety cestovních vozů pro seriál NASCAR (1:24, 1:25) 
6.7.1. KAROSERIE 
    Model Ětzv. kitě automobilu typu Stock Car ĚNASCARě ze stavebnice, provedení „Hard      
    Plastic Kit“ Ěnikoliv tedy z polyuretanové prysky ice, nap . resin apod.ě. Karoserie musí být  
    vybavena p íslušnými detaily ze stavebnice – zasklení oken, zp tná zrcátka, ochranné  
    rámy Ěvnit ní „klec“ě, uzáv ry kapot, m ížky, spoilery, p ístrojová deska s kompletním  
    volantem, hasicí p ístroj, zadní nádrž s částí podlahy a částí zadních podb hů kol Ěminim.  



    1/3ě, p epážka mezi motorem a kabinou, hlavní části p edních záv sů kol, výfuky atd. –  
    umíst nými tak, aby to odpovídalo skutečnosti (typu autaě. P id lány musí být pevn ;  
    nap . p ilepením apod., nikoli nap . jenom „izolepou“; aby vydržely závodní provoz. 
    „Sestavená“ karoserie může být upravena tak, aby šla p ipevnit na p edepsaný podvozek,  
    nesmí to narušit vzhled modelu Ěnap . boky karoserieě.  Barevné provedení musí být   
    shodné s p edlohou Ěvčetn  reklam, nápisů, start. čísel atd.ě, jiné zbarvení musí být  
    doloženo fotografií Ě„obrázkem“ě p edlohy. 
6.7.2. PODVOZEK 
    Jakýkoli podvozek systému „Pla-Fit“ Ěšroubovaný podvozek, umožňující uložení motoru  
    kolmo, šikmo či rovnob žn  k pohán né ose zadních kolě, zhotovený jak sériov   
    oficiálním výrobcem, tak individuáln  modelá em, ovšem tak, aby byla zachována základní  
    charakteristika systému „Plafit“. Pájet lze pouze ložiska os, motor Ěviz 6.7.3.ě a p ívodní  
    kablíky k motoru. Ložiska pro uložení os kol jsou libovolná, kluzná i valivá. H ídele musí  
    mít v celé délce prům r 3 mm, musí mít plný prů ez, musí být rovné a ned lené. 
    Podvozek lze dovažovat lepením závaží. Zahloubení pro šrouby lze upravit tak, aby hlavy  
    šroubů nep esahovaly spodní plochu podvozku Ěviz sv tlostě. 
6.7.3. MOTOR 
    Motor t ídy 16D či motor Falkon či Hawk Retro (viz odstavce  4.6. a 4.7.ě, k držáku motoru 
může být  
    p išroubován či p ipájen. Motor t ídy 16D lze osadit valivými ložisky. 
6.7.4. FIGURKA IDIČE 
    Model musí být vybaven trojrozm rnou figurkou idiče Ěviz odstavec  3.10.ě, která však  
    musí být kompletní Ěcelá postavaě a umíst na na sedačce ze stavebnice tak, aby to  
    odpovídalo skutečnosti Ěs volantem p ipevn ným na p ístrojové desce v rukou). 
6.7.5. KOLA (pneumatiky) 
    - minimální prům r p edních kol                                                                                  24 mm 
    - minimální ší ka p edních kol                                                                                        Ř mm 
    - minimální prům r zadních kol                                                                                    24 mm 
    - maximální ší ka zadních kol                                                                                      17 mm 

    - pneumatiky musí mít černou barvu, p i pohledu shora nesmí p esahovat obrys karoserie     
    - kola se musí dotýkat dráhy a musí být pevn  spojena s h ídelemi kol 
    - pneumatiky musí mít černou barvu, p i pohledu shora nesmí p esahovat obrys karoserie 

6.7.6. OSTATNÍ ROZM RY  
    - minimální sv tlost pod modelem                                                                              1,4 mm 
    - minimální sv tlost pod p evodem                                                                             0,Ř mm 
    - maximální ší ka Ěpůvodníě karoserie                                                                         Ř3 mm 
    - maximální ší ka p es kola a pneumatiky                                                                   77 mm 
    - p evodová kola – p evodový pom r libovolný, modul 0,5 Ěekvivalent 1/4Ř“ě 
 
 

 

Úpravy provedl Pavel Hrabal, vedoucí seriálu M-ČR Nascar. 



 

Makety 
kategorie  

ME-Cest/24 
 
1. Základní definice kategorie 
 

Modely této kategorie jsou makety cestovních automobilů v měřítku 1:24 nebo 1:25. Cestovní 
automobily by přednostně měly mít základ ve čtyřmístné verzi v úpravě pro Mistrovství Evropy 
cestovních vozů. Do této skupiny by proto neměly být vybírány vozy se sedadly 2 + 2. 
Výjimku tvoří pouze vozy 2 + 2, které absolvovaly hlavní závod(y) seriálu Mistrovství Evropy. 

 

Do této kategorie přísluší vozy bývalého ME cestovních vozů z let 1963 – 1986 (ETCC 1963 – 1986). 
Startovní listiny a fotografie těchto vozů jsou k disposici na webu: 
http://www.racingsportscars.com/etcc.html. 
 
Při přejímce modelů je kladeno zvláštní hledisko na jeho maketové zpracování, množství 
doplňků a celkový vzhled, který musí co nejvíce odpovídat originálu včetně kamufláže. 
 

 

2. Karoserie 
 

Karoserie ze stavebnice. 
Pokud je model zhotoven ze stavebnice a s dekály, které jsou ve stavebnici obsaženy, není třeba předkládat 
při přejímce ani plánek vozu – předlohy, ani fotodokumentaci. Pokud stavebnice obsahuje pouze dekály, 
které představují kamufláž vozu, který se nezúčastnil závodu ME cestovních vozů, je možné s modelem 
startovat. Pokud si závodník postaví model vozu ze stavebnice s jinými dekály, než obsahuje stavebnice, 
musí předložit při přejímce foto skutečné předlohy. 
 
Je povolena tzv. přestavba (konverze) modelu např. přidání doplňků, které u modelu chybí, ale jsou 
na skutečném závodním voze – například zadní přítlačné křídlo nebo případné vytažení blatníků, 
případně jiné tvarové úpravy. V takovém případě musí závodník k přejímce doložit fotografickou 
dokumentaci předlohy a plánek s přepočítanými základními rozměry – délka, šířka, rozvor. 
 
Je povolena přestavba civilní verze stavebnice na závodní verzi téhož automobilu, která vyžaduje 
úpravy jako je rozšíření boků mezi přední a zadní nápravou a vytažení blatníků. V takovém případě je 
závodník povinen přeložit k přejímce fotografickou dokumentaci předlohy. 
Není povoleno snižování výšky karoserie. 
Není povoleno „rozšíření“ boků karoserie mezi předními a zadními blatníky a to ani v případě,  
že šířka spodní části karoserie v tomto místě je menší, než 70 mm. 
 
Laminátové karoserie. 
Musí být vyrobeny v měřítku 1:24. Musí být zhotoveno průhledné prosklení z tuhého průhledného 
materiálu. Zbarvení vozu musí být provedeno podle skutečné předlohy a model musí obsahovat všechny 
maketové náležitosti - doplňky: 

• průhledné přední světlomety 
• koncová světla 
• zpětná zrcátka 
• mřížky, sí ky 
• stěrače 
• spoilery 
• výfuk, výfuky 
• ochranné oblouky 

 
Skutečnou předlohou se rozumí automobil, z doby, kdy startoval v hlavním závodu tohoto seriálu. 
 
Předloha musí být doložena alespoň jednou dobovou černobílou fotografií skutečného vozu - 
předlohy. Pokud závodník při přejímce fotografii nepředloží, není připuštěn k závodu. 
Tolerance zpracování rozměrů modelu je – 5%. 

http://www.racingsportscars.com/etcc.html


Karoserie z laminátu vlastní výroby musí být předem schválena vedoucím seriálu (Tomáš ok), to 
znamená, že zájemce musí poskytnout, zaslat či předložit karoserii před jejím zpracováním ke schválení 
včetně podkladů vzoru – předlohy. 
Je zakázáno odlehčování karoserie ztenčováním stěn, apod. 
 
Laminátová karoserie i prosklení musí být dostatečně tuhé a tlouš ka karoserie by měla být 
(pokud možno) stejná jak na bocích, tak na kapotách i na střeše. Hmotnost polotovaru bez 
prosklení by se měla shodovat s hmotností stejné karoserie z kitu. 

 
Doporučené laminátové karoserie pro tuto kategorii od výrobce Promodel (F. Kačírek): 
Škoda 130RS, Ford Capri RS 3100, Ford Capri RS 2600, BMW 3,0 (3,5) CSL, Jaguar XJ12,  
BMW 635 CSi, Mercedes-Benz 450 SLC, Chevrolet Camaro Z28. 
 
Karoserie hard plastic ze zakoupené hračky. 
Musí se jednat o hračku, kde je na obalu uvedeno měřítko 1:24, popřípadě 1:25. Karoserie musí po 
zpracování mít průhledné prosklení z tuhého průhledného materiálu. Zbarvení vozu musí být provedeno 
podle skutečné předlohy a vybavení interiéru musí obsahovat všechny náležitosti. Skutečnou předlohou 
se rozumí automobil, z doby, kdy startoval v hlavním závodu tohoto seriálu. Předloha musí být 
doložena plánkem v měřítku s přepočítanými základními rozměry – délka, šířka, rozvor a alespoň 
jednou dobovou černobílou fotografií skutečného vozu – předlohy.  
Pokud závodník při přejímce nepředloží výše uvedené podklady, není připuštěn k závodu. 
Tolerance zpracování rozměrů modelu je – 5%.  
 
Karoserie tohoto typu být předem schválena vedoucím seriálu (Tomáš ok), to znamená, že zájemce 
musí poskytnout, zaslat či předložit karoserii před jejím zpracováním ke schválení včetně podkladů vzoru 
– předlohy. 
Je zakázáno odlehčování karoserie ztenčováním stěn, je povoleno pouze odstranit montážních 
prvků, kterými je karoserie hračky uchycena k původnímu podvozku hračky. 
 
Je zakázáno použití lexanových karoserií, či materiálů jakýchkoliv jiných druhů. 
 
Karoserie musí být připevněna k podvozku pevně (ne izolepou), ale tak, aby připevnění karoserie 

nenarušovalo vzhled modelu a nemohlo dojít k poškození dráhy (např. vyčnívajícími šrouby). 

 
3. Podvozek 
 

Podvozek může být vyroben z mosazného, pozinkovaného nebo ocelového plechu, 
cuprexitu, fosforbronzu a libovolných drátů. Lze používat i tovární nebo komerčně 
dostupné podvozky (PLAFIT, LUSA, apod.). 
 
Rozměry použitých materiálů nejsou předepsány, podvozek může mít libovolný tvar a umístění 
elektromotoru v podvozku je libovolné. 
 
Maximální šíře podvozku včetně kovových částí držáku karoserie je 70mm. 
 

 
 

4. Hřídele, ložiska, disky a pneumatiky 
 
Průměr hřídelí předních i zadních kol může být libovolný. 
Není povoleno použití dutých hřídelí, pouze plno-průřezových. 
 
Ložiska mohou být libovolná, tedy jak kuličková, tak i kluzná. 
 
Disky mohou být z libovolného materiálu a na hřídel připevněny 
libovolným způsobem. 
 
Pneumatiky musí být pouze černé barvy. 
 
Kola nesmí přesahovat obrys karoserie a maximální šířka modelu přes kola je 75mm. 
U vozu Škoda 130RS je max. šířka přes kola stanovena na 72mm. 



 
Rozměry pneumatik by měly odpovídat rozměrům vzoru, proto uvádíme minimální povolené 
průměry předních i zadních kol modelů vozů dle typu: 
 

Minimální 
průměr kol: 

Předloha: 

19 mm Mini Cooper 
23 mm Škoda 120, NSU, VW Golf GTI, Ford Escort, Alfa Romeo 

Giulia, Alfa Romeo Alfetta, Alfa Romeo 2000 GTV, Toyota 

Celica 1600GT Racing ´72, Alfa Romeo 75, Porsche 911, 
Škoda 130RS 

24 mm BMW 2800 CS, BMW 3,0 (3,5) CSL, BMW M3 E30, BMW 
325, BMW 530, Ford Capri, Mercedes 190E, Mercedes-Benz 
450 SLC, VW Scirocco, BMW 635 CSi, BMW 528, Jaguar 
XJ12 (XJS), Chevrolet Camaro, Opel Commodore, Ford 
Sierra XR4 Ti, apod. 

 
S ohledem za předepsanou minimální světlost modelu, která je v přepočtu menší, než byla u skutečného 
vozu, je povoleno potřebné minimální zvětšení blatníků (cca 1,5 mm) tak, aby se kola vešla do karoserie. 
Je povoleno, aby při pohledu zboku byla karoserie upevněna mírně nad podvozkem, resp. aby podvozek 
byl mírně (max. 2 mm) pod úrovní spodního okraje karoserie. 
 

Min. šířka předních kol: 8 mm. 
Max. šířka zadních kol: 15 mm. 
 
Kola musí být maketového vzhledu včetně vhodných tvarových disků na předních i zadních kolech. 

 

  5. Převody 
Převody mohou být libovolné. 

 
6. Motory 

Povoleny jsou pouze motory Falcon nebo JK Hawk 7 (Retro) bez jakýchkoliv úprav. 

 
7. Vodítko 

Může být libovolné, ale nesmí přesahovat přes okraj karoserie. 

 
8. Světlost 

Minimální světlost pod podvozkem musí být 2 mm. 
Minimální světlost pod motorem, předním spojlerem a převodem musí být 0,8 mm. 
Světlost modelu se měří na rovné podložce (bez zapuštění vodítka). 
Přední kola musí vnějším obvodem zasahovat pod podvozek, ale nemusí se dotýkat podložky při 
přejímce. Musí se dotýkat dráhy, pokud je model v drážce a za jízdy se otáčet. 
 
9. Figurka řidiče 

Figurka řidiče musí být trojrozměrná – plastická, zhotovená v měřítku 1:24, popřípadě 1:25 
Musí to být celá postava (hlava, ruce, tělo, nohy) a posazená v sedačce s celým volantem v rukou. 
Je povoleno, aby v rámci jejího zabudování do karoserie (platí to především pro malé vozy) byla figurce řidiče 
odstraněna např. chodidla. 
 
10. Interiér 

Interiér vozu musí být proveden tak, aby byla naznačena přístrojová deska, ochranný 
rám, řídící tyč volantu a musí zakrývat podvozek. 
 

11. Přejímka modelů 
Příslušnost modelu do této kategorie je v případě pochybností nutné doložit startovní 
listinou z ME cestovních vozů např. ze stránek 
http://www.racingsportscars.com/etcc.html. 
 

http://www.racingsportscars.com/etcc.html


12. Ostatní ustanovení 
Vozem - předlohou - se rozumí pouze vůz z doby, kdy startoval v hlavním závodě ME 
cestovních vozů. Nikoliv replika ani jakákoliv jiná verze provozovaná v pozdější době 
a v jiném zbarvení a úpravách. 

 

Minimální hmotnost kompletního modelu je 140g. 

 

Model, který neodpovídá pravidlům, se může zúčastnit závodu, ale bez nároku na 
bodový zisk. O tom, zdali může takový model startovat v závodě, rozhodne ředitel 
závodu. 

 
 
Ilustrační fotografie vozů – předloh: 

 

Porsche 911, závod 24h Spa 1969               BMW 635 CSi, závod Brno 1981 

 

 
Škoda 130 RS, závod Brno 1979                      Chevrolet Camaro, závod Brno 1981 

 

 

 

Ilustrační fotografie modelů: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příklad podkladů pro přejímku modelu, zpracovaného z laminátu: 
 

 
 
 
Aktualizováno 20. 12. 2018, 
 

Tomáš ok 
Vedoucí Seriálu maket 



Makety 
kategorie 

Cest/24 
 

 

1. Základní definice 
Modely této kategorie jsou makety cestovních automobilů v měřítku 1:24 nebo 1:25. Cestovní 
automobily musí mít základ ve čtyřmístné verzi a jsou určeny především pro běžnou sportovní jízdu. 
Do této skupiny nepatří vozy se sedadly 2 + 2. Do této přísluší vozy současných skupin DTM, BTCC, 
StarV8, ETCC, WTCC, V8, Rally a také bývalého ME značek. 

 
2. Základní rozměry 

  Max. šířka přes kola: 75mm 
  Max. šířka karoserie: 80mm 
 

  3. Karoserie 
a) Karoserie musí představovat maketu cestovního vozu automobilu a musí být zhotovena ze 
stavebnice nebo produkční hračky, zpracované v měřítku 1:24 nebo 1:25. 
 
b) Jsou povoleny laminátové karoserie. Musí být ale vyrobeny v měřítku 1:24, popřípadě 1:25. V 
případě laminátové karoserie musí být průhledné prosklení, nabarvení podle skutečné předlohy a 
vybavení interiéru se všemi náležitostmi. Skutečnou předlohou se rozumí například automobil, který 
startoval v hlavním závodu výše uvedených seriálů. Předloha musí být doložena plánkem v 
měřítku a alespoň jednou černobílou fotografií. 
Tolerance rozměrů je – 5%. 
Karoserie tohoto typu být předem schválena vedoucím seriálu (Tomáš ok), to znamená, že zájemce 
musí poskytnout, zaslat či předložit karoserii před jejím zpracováním ke schválení včetně podkladů 
vzoru – předlohy. 

Laminátová karoserie i prosklení musí být dostatečně tuhé a tlouš ka karoserie by měla být (pokud 
možno) stejná jak na bocích, tak na kapotách i na střeše. Hmotnost polotovaru bez prosklení by se 
měla shodovat s hmotností stejné karoserie z kitu. 

 
c) Je zakázáno odlehčování karoserie ztenčováním stěn. 
 
d) Je povoleno přidání doplňků, které u modelu chybí, ale jsou na skutečném závodním voze – 
například zadní přítlačné křídlo a případné vytažení blatníků. Lze použít i jinou sadu dekálů pro 
povrchovou úpravu. Vše musí být doloženo podklady. 
 
e) Je povolena přestavba civilní verze stavebnice na závodní verzi téhož automobilu, která vyžaduje 
úpravy jako je rozšíření boků mezi přední a zadní nápravou a vytažení blatníků. Vše musí být 
doloženo podklady. 

 
f) Modely – karoserie musí být vybaveny všemi standardními detaily – světlomety, koncovými světly, 
zpětnými zrcátky, spoilery, výfuky, ochrannými oblouky a podobně.  
 
g) Karoserie musí být připevněna k podvozku pevně (ne izolepou), ale tak, aby připevnění karoserie 
nenarušovalo vzhled modelu a nemohlo dojít k poškození dráhy (např. vyčnívajícími šrouby). 

 
Možné typy modelů pro makety Cest/24 
a) jakákoli plastiková stavebnice rallye automobilu v měřítku 1:24 nebo 1:25 
b) jakákoli plastiková stavebnice cestovních automobilů DTM, BTCC, StarV8, ETCC, WTCC, V8 
c) závodu této kategorie se může zúčastnit model kategorie Nascar nebo Old-Nascar  
    (viz stavební pravidla Seriálu Nascar pro tuto kategorii) 

 
3. Podvozek 
Volný, pokud to odpovídá předloze, může přesahovat obrys karoserie. 
a) podvozek může být vyroben z mosazného, pozinkovaného a ocelového plechu, 
cuprexitu, fosforbronzu a libovolných drátů. Lze použít i tovární podvozek (PlaFit) 
b) rozměry použitých materiálů nejsou předepsány. 



c) podvozek může mít libovolný tvar a umístění elektromotoru je libovolné 
 

 

5. Hřídele, ložiska, disky a pneumatiky 
a) hřídel předních i zadních kol může být libovolná 
b) ložiska mohou být libovolná, tedy jak kuličková, tak i kluzná 
c) disky mohou být libovolné a na hřídel připevněny libovolným 
způsobem  
d) pneumatiky musí být pouze černé barvy 
e) kola nesmí přesahovat obrys karoserie 
f) rozměry pneumatik by měly odpovídat rozměrům dle plánku (nutno doložit plánkem!).  
Ve všech ostatních případech platí tyto rozměry: 
Přední pneumatiky: minimální průměr 23 mm, minimální šířka 8 mm 
Zadní pneumatiky: minimální průměr 23 mm, maximální šířka 17 mm 
Přední kola musí být vybavena vhodnými tvarovými disky (inserty). 

 

6. Převody 
Převody mohou být libovolné 

 
7. Motory 
Použít lze buď: 
a) Motor třídy 16D (Super 16D) s jedním párem keramických magnetů a s kluznými nebo valivými 

ložisky. Uzavřený obal typu „D“ (minimální vnitřní rozměry: délka 23,5mm, výška 15,2mm, průměr 
22,2mm) a plastikové čelo. Kotva třídy 16D (Super 16D), strojně vinutá, musí být sériově vyráběna, 
průměry drátů: 16D (0,254 mm (30 AWG), Super 16D 0,320 mm (28 AWG), nesmí být převinuta. Je 
zakázáno upravovat průměr hřídele kotvy, který je 2mm - například pro potřeby použití pastorku. 
Je povoleno: vybrousit drážku do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí, do obalu zhotovit 
závity pro upevnění motoru, zvětšit průměr otvoru pro průchod hřídele motoru jeho čelem, pružinky 
uhlíků osadit izolačními trubičkami, použít libovolné uhlíky i jejich pružinky, použít kablíky uhlíků 
(shunty), vzájemně kombinovat motory třídy 16D (Super 16D). 

Nebo: 
b) Motor JK Hawk 7 (Retro) bez jakýchkoliv úprav. 
Max. napětí: 12V. 
 

8. Vodítko 
Může být libovolné, ale nesmí přesahovat přes okraj karoserie 

 
9. Světlost 
a) minimální světlost pod podvozkem u modelů této kategorie musí být 2 mm 
b) minimální světlost pod motorem, převodem a předním spoilerem musí být 0,8 mm 
Světlost modelu se měří na rovné podložce (bez zapuštění vodítka). 
Přední kola musí vnějším obvodem zasahovat pod podvozek, ale nemusí se dotýkat  
podložky při přejímce. Musí se dotýkat dráhy, pokud je model v drážce a za jízdy se otáčet. 

 
10. Figurka řidiče 
Figurka řidiče musí být trojrozměrná – plastická, zhotovená v měřítku 1:24, realisticky provedená a 
umístěná v sedačce. Sedačka s řidičem musí být umístěna tak, aby to odpovídalo reálnému provedení. 
Může být zhotovena z lexanu, z resinu či z plastu a musí držet v rukou volant.  
U vozu kategorie Rally musí být v modelu 2 figurky – pilot + navigátor. 

 
11. Interiér 
Interiér modelu musí být proveden tak, aby byla naznačena přístrojová deska, deska, 
sedačky, ochranný trubkový rám, atd. 

 
12. Přejímka modelů 
Ke každému modelu s výjimkou modelů ze stavebnice, provedených beze změn včetně dekálů, je 
minimální dokumentací fotografie s barevným provedením předlohy. Fotografie nemusí být nutně 
barevná. U laminátové karoserie musí být podkladem plánek v měřítku s přepočítanými 
základními rozměry – délka, šířka, rozvor. 

 



 13. Ostatní ustanovení 
 
Maximální šířka modelu je 80mm v případě laminátové karoserie nebo hračky. U plastikové 
stavebnice je šířka modelu dána samotnou sestavenou karoserií v měřítku 1:24 nebo 1:25. 

 
Minimální hmotnost kompletního modelu s motorem třídy 16D (Super 16D) je 150g. 
Minimální hmotnost kompletního modelu s motorem JK Hawk 7 (Retro) je 140g. 

 
Model, který neodpovídá pravidlům, se může zúčastnit závodu, ale bez nároku na bodový zisk.  
O tom, zdali takový model může v závodě startovat, rozhoduje ředitel závodu. 

 
 
Ilustrační fotografie modelů této kategorie: 

 

 
 
Příklad podkladů pro přejímku modelu, zpracovaného z laminátu: 
 

 

 

 

 

 



Příklad podkladů pro přejímku modelu s individuální kamufláží: 
 

 

 

 
Aktualizoval 20. 12. 2018, 
 
Tomáš ok 
Vedoucí Seriálu maket 



Makety 
kategorie 
Sport/24 

 
 
 

1. Základní definice 
Makety sportovních a GT automobilů, určených nebo upravených pro závody. Minimálně 
dvoumístné automobily se zakrytými koly, tj. s blatníky. Do této skupiny přísluší automobily 
skutečných skupin závodních automobilů odpovídajícím vozům třídy GT, GTS šampionátu FIA GT, 
Trans Am, vozy JCGT.  
Nesmí se jednat o makety vozů FIA GT1 z let 1996 – 1998: Mercedes GTR, Porsche 911 GT1, 
Nissan GTR, Toyota GT One, McLaren F1 GTR, Marcos Mantis LM 600, atd. 
 
2. Základní rozměry 
Max. šířka přes kola: 80mm 
Max. šířka karoserie: 83mm 

 
3. Karoserie 
a) Karoserie musí představovat maketu sportovního a GT automobilu (předlohy) a musí být 
zhotovena ze stavebnice nebo z produkční sériové hračky, vyrobené v měřítku 1:24 nebo 1:25. 
 
b) Jsou povoleny laminátové karoserie. Musí být ale vyrobeny v měřítku 1:24, popřípadě 1:25. V 
případě laminátové karoserie musí být průhledné prosklení, nabarvení podle skutečné předlohy a 
vybavení interiéru se všemi náležitostmi. Skutečnou předlohou se rozumí automobil, který startoval v 
hlavním závodu výše uvedených seriálů. Předloha musí být doložena plánkem v měřítku a alespoň 
jednou černobílou fotografií. 
Tolerance rozměrů je – 5%. 
Karoserie tohoto typu být předem schválena vedoucím seriálu (Tomáš ok), to znamená, že zájemce 
musí poskytnout, zaslat či předložit karoserii před jejím zpracováním ke schválení včetně podkladů vzoru 
– předlohy. 

Laminátová karoserie i prosklení musí být dostatečně tuhé a tlouš ka karoserie by měla být (pokud 
možno) stejná jak na bocích, tak na kapotách i na střeše. Hmotnost polotovaru bez prosklení by se 
měla shodovat s hmotností stejné karoserie z kitu. 
 
c) Je zakázáno odlehčování jakéhokoliv výše uvedeného typu karoserie ztenčováním stěn. 
 
d) Je povoleno přidání doplňků, které u modelu chybí, ale jsou na skutečném závodním voze – například 
zadní přítlačné křídlo a případné vytažení blatníků. Lze použít i jinou sadu dekálů pro povrchovou 
úpravu. Vše musí být doloženo podklady. 
 
e) Je povolena přestavba civilní verze stavebnice na závodní verzi téhož automobilu, která vyžaduje 
úpravy jako je rozšíření boků mezi přední a zadní nápravou a vytažení blatníků. 
 
f) Modely – karoserie musí být vybaveny všemi standardními detaily – světlomety, koncovými světly, 
zpětnými zrcátky, spoilery, výfuky, ochrannými oblouky a podobně.  
 
g) Karoserie musí být připevněna k podvozku pevně (ne izolepou), ale tak, aby připevnění karoserie 
nenarušovalo vzhled modelu a nemohlo dojít k poškození dráhy (např. vyčnívajícími šrouby). 
 
Povolené typy hračkových karoserií jsou např. Lamborghini Gallardo, Audi R8, apod. (výrobce 
Dickie). V případě jiných možných typů je nutná předchozí domluva s vedoucím seriálu. 

 
4. Podvozek 
Volný, a pokud to odpovídá předloze, může přesahovat obrys karoserie. 
a) podvozek může být vyroben z mosazného, pozinkovaného a ocelového plechu, 
cuprexitu, fosforbronzu a libovolných drátů. Lze použít i tovární podvozek (PlaFit) 
b) rozměry použitých materiálů nejsou předepsány. 
c) podvozek může mít libovolný tvar a umístění elektromotoru je libovolné 



 
5. Hřídele, ložiska, disky a pneumatiky 
a) hřídel předních i zadních kol může být libovolná 
b) ložiska mohou být libovolná, tedy jak kuličková, tak i kluzná 
c) disky mohou být libovolné a na hřídel připevněny libovolným 
způsobem  
d) pneumatiky musí být pouze černé barvy 
e) kola nesmí přesahovat obrys karoserie 
f) rozměry pneumatik by měly odpovídat rozměrům dle plánku (nutno doložit plánkem!).  
Ve všech ostatních případech platí tyto rozměry: 
Přední pneumatiky: minimální průměr 23 mm, minimální šířka 8 mm 
Zadní pneumatiky: minimální průměr 24 mm, maximální šířka 17 mm 
Přední kola musí být vybavena vhodnými tvarovými disky (inserty). 

 
6. Převody 
Převody mohou být libovolné. 

 
7. Motory 
Použít lze buď: 
a) Motor třídy 16D (Super 16D) s jedním párem keramických magnetů a s kluznými nebo valivými 

ložisky. Uzavřený obal typu „D“ (minimální vnitřní rozměry: délka 23,5mm, výška 15,2mm, průměr 
22,2mm) a plastikové čelo. Kotva třídy 16D (Super 16D), strojně vinutá, musí být sériově vyráběna, 
průměry drátů: 16D (0,254 mm (30 AWG), Super 16D 0,320 mm (28 AWG), nesmí být převinuta. Je 
zakázáno upravovat průměr hřídele kotvy, který je 2mm - například pro potřeby použití pastorku. 
Je povoleno: vybrousit drážku do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí, do obalu zhotovit 
závity pro upevnění motoru, zvětšit průměr otvoru pro průchod hřídele motoru jeho čelem, pružinky 
uhlíků osadit izolačními trubičkami, použít libovolné uhlíky i jejich pružinky, použít kablíky uhlíků 
(shunty), vzájemně kombinovat motory třídy 16D (Super 16D). 

Nebo: 
b) Motor JK Hawk 7 (Retro) bez jakýchkoliv úprav. 
Max. napětí: 12V. 
 

8. Vodítko 
Může být libovolné, ale nesmí přesahovat přes okraj karoserie. 

 
9. Světlost 
a) minimální světlost pod podvozkem u modelů této kategorie musí být 2 mm 
b) minimální světlost pod motorem, převodem a předním spoilerem musí být 0,8 mm 
Světlost modelu se měří na rovné podložce (bez zapuštění vodítka). 
Přední kola musí vnějším obvodem zasahovat pod podvozek, ale nemusí se dotýkat  
podložky při přejímce. Musí se dotýkat dráhy, pokud je model v drážce a za jízdy se otáčet. 

 
10. Figurka řidiče 
Figurka řidiče musí být trojrozměrná – plastická, zhotovená v měřítku 1:24, realisticky provedená a 
umístěná v sedačce. Sedačka s řidičem musí být umístěna tak, aby to odpovídalo reálnému provedení. 
Může být zhotovena z lexanu, z resinu či z plastu a musí držet v rukou volant. 

 
11. Interiér 
Interiér modelu musí být proveden tak, aby byla naznačena přístrojová deska, řídící tyč 
volantu, vnitřní trubkový ochranný rám, atd. 

 
12. Přejímka modelů 
Ke každému modelu s výjimkou modelů ze stavebnice, provedených beze změn včetně dekálů, je 
minimální dokumentací fotografie s barevným provedením předlohy. Fotografie nemusí být nutně 
barevná. U laminátové karoserie musí být podkladem plánek v měřítku s přepočítanými 
základními rozměry – délka, šířka, rozvor. 
 

13. Ostatní ustanovení 
Maximální šířka modelu je 83mm bez ohledu na zvolený typ karoserie. 



 
Minimální hmotnost kompletního modelu s motorem třídy 16D (Super 16D) je 160g. 
Minimální hmotnost kompletního modelu s motorem JK Hawk 7 (Retro) je 140g. 

 
Model, který neodpovídá pravidlům, se může zúčastnit závodu, ale bez nároku na bodový zisk. O tom, 
zdali takový model může v závodě startovat, rozhoduje ředitel závodu. 

 

 

Ilustrační foto modelů této kategorie: 

 

 

 

 

Příklad podkladů pro přejímku modelu, zpracovaného z laminátu: 
 

 

 

 

 

 



 

 

Příklad podkladů pro přejímku modelu s individuální kamufláží: 
 

 

 
Aktualizoval 20. 12. 2018, 
 
Tomáš ok 
Vedoucí Seriálu maket 



Makety 
kategorie  

Prototype/24 
 

 

1. Základní definice 
Makety závodních a GT automobilů, určených nebo upravených pro závody. Minimálně 
dvoumístné se zakrytými koly, tj. s blatníky. Této skupině vyhovují automobily šampionátu FIA 
GT1, IMSA, prototypy skupiny C, prototypy LMP, ALMS a závodní vozy Gr.5 (Siluety) v rozmezí let 
1976 – 1999. 
 
Základní rozměry a provedení se řídí pravidly pro stavbu maket, vydanými SMČR, výjimky jsou 
uvedeny níže. 

 
  2. Základní rozměry 

  Max. šířka přes kola: 85mm 

 
3. Karoserie 
a) Karoserie musí představovat maketu skutečného závodního vozu (předlohy) a musí být 
zhotovena ze stavebnice nebo produkční hračky, zpracované v měřítku 1:24 nebo 1:25. 
Je povolena úprava stavebnice vozu Porsche 962C zkrácením karoserie za zadní osou s křídlem 
na středovém pylonu s tím, že toto křídlo musí při pohledu shora přesahovat zadní okraj 
karoserie min. o 80% své délky. Křídlo nesmí být vyrobeno z lexanu ale z tuhého plastu. 
 
b) Jsou povoleny laminátové karoserie. Musí být ale vyrobeny v měřítku 1:24, popřípadě 1:25. V 
případě laminátové karoserie musí být průhledné prosklení, nabarvení podle skutečné předlohy a 
vybavení interiéru se všemi náležitostmi. Skutečnou předlohou se rozumí automobil, který startoval 
v hlavním závodu výše uvedených seriálů. Předloha musí být doložena plánkem v měřítku a 
alespoň jednou černobílou fotografií. 
Tolerance rozměrů je – 5%. 
Karoserie tohoto typu musí být předem schválena vedoucím seriálu (Tomáš ok), to znamená, že 
zájemce musí poskytnout, zaslat či předložit karoserii před jejím zpracováním ke schválení včetně 
podkladů vzoru – předlohy. 

Laminátová karoserie i prosklení musí být dostatečně tuhé a tlouš ka karoserie by měla být (pokud 
možno) stejná jak na bocích, tak na kapotách i na střeše. Hmotnost polotovaru bez prosklení by se 
měla shodovat s hmotností stejné karoserie z kitu. 

I v tomto případě platí pravidlo pro zkrácenou verzi vozu Porsche 962C ohledně zadního křídla, které 
musí při pohledu shora přesahovat zadní okraj karoserie min. o 80% své délky. Křídlo nesmí být 
vyrobeno z lexanu ale z tuhého plastu nebo z laminátu. 

c) Je zakázáno odlehčování jakéhokoliv výše uvedeného typu karoserie ztenčováním stěn. 
 
d) Je povoleno přidání doplňků, které u modelu chybí, ale jsou na skutečném závodním voze – 
například zadní přítlačné křídlo a případné vytažení blatníků. Lze použít i jinou sadu dekálů pro 
povrchovou úpravu. Vše musí být doloženo podklady. 

 
e) Modely – karoserie musí být vybaveny všemi standardními detaily – světlomety, koncovými 
světly, zpětnými zrcátky, spoilery, výfuky, vnějšími ochrannými oblouky a podobně.  
 
f) Karoserie musí být připevněna k podvozku pevně (ne izolepou), ale tak, aby připevnění karoserie 
nenarušovalo vzhled modelu a nemohlo dojít k poškození dráhy (např. vyčnívajícími šrouby). 

 
4. Podvozek 
Volný, a pokud to odpovídá předloze, může přesahovat obrys karoserie. 
a) podvozek může být vyroben z mosazného, pozinkovaného a ocelového plechu,  
cuprexitu, fosforbronzu a libovolných drátů. Lze použít i tovární podvozek (PlaFit) 
b) rozměry použitých materiálů nejsou předepsány. 
c) podvozek může mít libovolný tvar a umístění elektromotoru je libovolné 

 
5. Hřídele, ložiska, disky a pneumatiky 



a) hřídel předních i zadních kol může být libovolná 
b) ložiska mohou být libovolná, tedy jak kuličková, tak i kluzná 
c) disky mohou být libovolné a na hřídel připevněny libovolným 
způsobem  
d) pneumatiky musí být pouze černé barvy 
e) kola nesmí přesahovat obrys karoserie 
f) rozměry pneumatik by měly odpovídat rozměrům dle plánku (nutno doložit plánkem!).  
Ve všech ostatních případech platí tyto rozměry: 
Přední pneumatiky: minimální průměr 23 mm, minimální šířka 8 mm 
Zadní pneumatiky: minimální průměr 25 mm, maximální šířka 17 mm 
Přední kola musí být vybavena vhodnými tvarovými disky (inserty). 

 
6. Převody 
Převody mohou být libovolné. 

 
7. Motory 
Volný s keramickými magnety. 
Maximální napětí: 16 V. 

 
8. Vodítko 
Může být libovolné, ale nesmí přesahovat přes okraj karoserie. 

 
9. Světlost 
a) minimální světlost pod podvozkem u modelů této kategorie musí být 2 mm 
b) minimální světlost pod motorem, převodem a předním spoilerem musí být 0,8 mm 
Světlost modelu se měří na rovné podložce (bez zapuštění vodítka). 
Přední kola musí vnějším obvodem zasahovat pod podvozek, ale nemusí se dotýkat  
podložky při přejímce. Musí se dotýkat dráhy, pokud je model v drážce a za jízdy se otáčet. 
 

10. Figurka řidiče 
Figurka řidiče musí být trojrozměrná – plastická, zhotovená v měřítku 1:24, realisticky provedená a 
umístěná v sedačce. Sedačka s řidičem musí být umístěna tak, aby to odpovídalo reálnému 
provedení. Může být zhotovena z lexanu, z resinu či z plastu a musí držet v rukou volant. 

 

11. Interiér 
Interiér modelu musí být proveden tak, aby byla naznačena přístrojová deska a řídící tyč 
volantu. U modelů této kategorie nemusí být zhotoven vnitřní ochranný trubkový rám. 
 

 
12. Přejímka modelů 
Ke každému modelu s výjimkou modelů ze stavebnice, provedených beze změn včetně dekálů, je 
minimální dokumentací fotografie s barevným provedením předlohy. Fotografie nemusí být nutně 
barevná. U laminátové karoserie musí být podkladem plánek v měřítku s přepočítanými 
základními rozměry – délka, šířka, rozvor. 
 

 
13. Ostatní ustanovení 
Maximální šířka modelu je 85 mm v případě laminátové karoserie nebo hračky. U plastikové 
stavebnice je šířka modelu dána samotnou sestavenou karoserií v měřítku 1:25 nebo 1:24. 

 
Minimální hmotnost kompletního modelu je 160g. 
Minimální hmotnost kompletního modelu s motorem JK Hawk 7 (Retro) je 140g. 

 
Model, který neodpovídá pravidlům, se může zúčastnit závodu, ale bez nároku na bodový 
zisk. O tom, zdali takový model může v závodě startovat, rozhoduje ředitel závodu. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Ilustrační fotografie modelů této kategorie: 
 

 
 
 

Příklad podkladů pro přejímku modelu, zpracovaného z laminátu: 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Příklad podkladů pro přejímku modelu s individuální kamufláží: 
 

 
 

Aktualizoval 20. 12. 2018, 
 
Tomáš ok 
Vedoucí Seriálu maket 


