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Poluodišnji opisni izvještaj Hrvatskog automodelarskog saveza (HAMS) 
o provedenim programima javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi 

koji su (su)financirani u razdobljuod 1. siječnja do 30.lipnja 2018. godine 
na temelju Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela 

prihoda od igara na sreću za 2018. godinu 
u razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja - Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke 

kulture (HZTK) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zagreb, 20.srpnja 2018. 
 

 



 
Hrvatski automodelarski savez je sa svojim udrugama u prvih šest mjeseci  2018. godine 
organizirao i uspješno proveo sufinancirane programe. U Savez je udruženo 13 
automodearskih udruga - Rijeka, Koprivnički Ivanec, Kutina, Krapina, Pula, Velika 
Gorica, Dubrovnik, Osijek, Zagreb (5 udruga), 

Automodelarsto pruža mogućnost djeci i mladima stjecanja znanja iz prometne kulture 
jer kod vozača automodela razvija vještine upravljanja vozilom (način kočenja, ubrzanja, 
preciznost u vožnji, koncentracija i predviđanje situacija) na istovjetan način kao i kod 
pravih automobila stoga se posebna pozornost posvećuje radu s novopridošlim mlađim 
članovima klubova. 

Uz razvijanje tehničkih znanja i vještina te razvijanje natjecateljskog duha, upravljanje 
automodelima na daljinsko upravljanje utječe pozitivno i na ukupni psihomotorni razvoj 
(mlade) osobe. Osim toga, Savez kroz različite oblike programskog djelovanja 
omogućuje i potiče okupljanje djece i mladih i pridonosi zanimljivom i korisnom 
provođenju njihova slobodnog vremena. Primjećujemo da je kod naših polaznika veći 
interes za upis u tehničke škole kao i na tehničke fakultete. 

 

 
 

Automodelarstvo za djecu i mlade 

„Autići su zakon“ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Automodelarska škola održava se tijekom cijele godine pod stručnim vodstvom 
instruktora i voditelja (vozači sa međunarodnim licencama te velikim brojem 
sudjelovanja na međunrodnim natjecanjima). Radionice se provode u svim klubovima s 
ciljem uključivanja u rad kluba a kasnije i u natjecaja za Prvenstvo Hrvatske te u 
natjecanja međunaronog – europskog i svijetkog ranga. Najveći broj djece je u 
radionicama u Zagrebu (20 djece)  jer su stvoreni najbolji uvijeti za  stjecanje znanja i 
vještina  (učionica, staza, prateća oprema). Vozači u čijim su se sredinama, klubovi 
ugasili prešli su u zagrebačke i velikogoričke klubove. Jedini koji ima tendenciju rasta je 
klub iz Dubrovnika. (Toni Curić mladi natejcatelj s najviše odvoženih klugova u 2017.g.). 

 

 

 

 

Ove godine  od travnja do kraja lipnja 2018.g. za Prvenstvo Hrvatske odvožene su po 
dvije utrke u klasama: velika klasa-1/5 turistički modeli, u klasi 1/10 TC elektro,1/18 
elektro, u klasi 1/8 GT nitro,klasa 1/8 buggy elektro,, 1/8 nitro sport cars, 1/8 GT2 
nirtro. Ukupno 14 utrka. Na utrkama je ukupno sudjelovalo 81 djete i mladi te 
199 odraslih.  

Na Prvenstvu Hrvatske sudjelovali su i polaznici automodelarske škole te se 
ravnopravno vozili sa ostalim «starim» vozačima. Za svakog vozača - sudionika utrke 
osigurane su skromne nagrade. Na utrkama je ukupno sudjelovalo 130 djece i mladih 
vozača te 189 odraslih. 

Savez udrugama pruža pomoć pri kupnji automodela, guma, rezervnih dijelova, uređaja 
za provođenje utrka (sustav za kompjutorsko vođenje utrka + program), refundaciji 
putnih troškova.  

Održavaju se radionice za ospsobljavanje tehničog osoblja (mjerači vremena, suci, 
osoblje za provođenje tehničkog predleda automoela). Utke se provode prema pravilima 
EFRA-E i IFMAR-a (Europske i Svjetske federacije automodelra). 
. 



Cijelo događanje sa staze u Zagrebu preko weba mogli su pratiti svi 
zainteresirani diljem Europe. Memorijal A.Senna bio je najavljen putem Radio 
Seljemena,. 

 

 

 

Od 10. do 15. travnja 2018.godine od 9 do 22 sata svaki dan svoju smo djelatnost 
prezentirali  smo na Auto showu – Zagrebački velesajam. Na improviziranoj stazi tijekom 
trajanja Auto showa prezentirala se vožnja automodela na daljinsko upravljanje. Ukupno 
je sudjelovalo 48 vozača iz svih klubova. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Međunarodna suradnja i manifestacije 
 

Plaćena je godišna članarina EFRA-i i IFMAR-u. Visina članarine na Godišnjem sastanku 
EFRA-e i ovisi o broju prijavljenih vozača na međunarodnim utrkama. 

 

U Zagrebu je 6. I 7. lipnja 2018.g.. pod pokroviteljstvom Skupštine Grada Zagreba 
održana memorijalna utrka Memorijal „Ayrton Senna" sa 47 natjecatelja (13 djece i 
mladih te 37) odraslih iz Italije, Mađarske, Austrije, Slovenije i Hrvatske). Sudjelovalo je 
još 40 mehaničara i 2 međunarodna suca, time kepper (mjerač vremena). Vozil su se 
klase automodela 1/5 turistički modeli, 1/8 nitro i 1/10 elektro. 

Cijelo događanje sa staze u Zagrebu preko weba mogli su pratiti svi zainteresirani diljem 
Europe. Memorijal A.Senna bio je najavljen putem Radio Sljemena. 

 

Održana su dvije utrka europskog prvenstva klasa 1/8 nitro -serija od 4 utrke "Alpe 
Adria cup" na kojoj je sudjelovalo 30 vozača (5 mladih i 23 odraslih). Prva utrka održana 
je 20.5.2018.. u Tolminu – Slovenija i druga u Zagrebu 10.6.2018..godine. 

 
 

Troškovi funkcioniranja i upravljanja 

Djelatnost saveza odvija se u prostorijama Zgrebačkog automodelarskog saveza .Za 
nesematano obavljanje djelatnosti savez plaća dio režijskih troškova,  troškove telefona 
(interneta jer se utrke mogu pratiti direktno diljem cijele Europe. Sve obavijesti, svi 
rezultati i događanja u Savezu mogu se pratiti i na web stranici. Radi boljeg dostupa 
informacija o Savezu i općenito automodelarstvu Savez se oglašava i na Gogglu. 
Komunikacija među članovima saveza najčešće se vrši putem mailova. Petkom - 
dogovorno - u večernjim satima na stazi se sastaju članovi Saveza. 

U prvih šest mjeseci 2018,godini održana 2 sastanka Izvršnog,  1 saziv skupštine, 
Održani su i sastanci (2 sastanka) svih vozača po sekcijama - velika klasa, nitro i elektro. 
Na dnevnom redu je bio izbor članova reprezentacije koji će na međunarodna natjecanja 
početkom srpnja 2018.g. 

Savez nema stalno zaposlenih djelatnika. 
 
 
 
         Tajnica 
         
           Bruna Slišković 
 

                                                                


