ZÁPIS č. 16 - 2017
ze schůze předsednictva KLeM ČR, konané dne 25. března 2017 od 9:30
v Praze

Přítomni:
Předsednictvo: Ing. Petr Cejnar, Ing. Michal Chudoba, Ing. Tomáš Bartovský, Ing. Jiří Pavlíček,
Tomáš Ciniburk
Za předsednictvo SMČR: Mgr. Miroslav Navrátil
Omluveni: Ing. Jan Vosejpka, Ing. Ivo Kornatovský

Program jednání:
1/ Kontrola plnění úkolů

Ing. Cejnar

Úkol 3/12: Zajištění připomínkového řízení zabezpečí komise mládeže.
Úkol trvá. Texty k návodu pro vedoucí model. kroužků se zpracovávají. Zodpovídá: Ing. Kornatovský
Úkol č.7/13: Zapracovat nové návrhy na lektory do seznamu na www stránkách KLeM ČR
Úkol splněn: Seznam dopracován 25. 3. 2017.
Zodpovídá: T. Ciniburk
Úkol: 1/15 – Připravit informaci pro šéftrenéry na jednání dne 28. 3. 2017
Úkol splněn: dokument v příloze č.1 a 2
Zodpovídá: Ing. Vosejpka
Úkol: 2/15: Pokračovat v přípravě a zajištění vyhodnocení nejlepších sportovců
Úkol splněn: vyhodnocení se uskutečnilo 10. 3. 2017
Zodpovídá: Mgr. Navrátil, Ing. Cejnar
Úkol 3/15: zajistit uvedení změny trenéra F3K v informačních materiálech KLeM ČR
Úkol splněn.
Zodpovídá: Ing. M. Chudoba, Ing. Bartovský
Úkol 4/15: zajistit uvedení změny šéftrenéra maket v informačních materiálech KLeM ČR
Úkol splněn.
Zodpovídá: Ing. M. Chudoba, Ing. Bartovský
Úkol 5/15: projednat návrh na složení reprezentačního družstva F4C a F4H s nově jmenovaným
šéftrenérem.
Úkol splněn. – návrh reprezentace odsouhlasen
Zodpovídá: Ing. Vosejpka
Úkol 6/15: Projednat možnost úhrady repre triček s pracovnicí účetního odd. SMČR a předložit jej na
zasedání předsednictva SMČR.
Úkol splněn. – návrh neodsouhlasilo předsednictvo SMČR
Zodpovídá: Ing. P. Cejnar
Úkol: 7/15 Dopracovat text dotazníku regulace dronů a UAV a v termínu jej odeslat na CIAM FAI.
Úkol splněn - odesláno
Zodpovídá: Ing. P. Cejnar, Ing. T. Bartovský
Úkol: 8/15: Zařadit do seznamu lektorů Mgr. Čiháka.
Úkol splněn – seznam doplněn

Zodpovídá: T. Ciniburk

2/ Informace z jednání předsednictva SMČR
 projednány kalendáře soutěží
 upřesnění počtů sad medailí na MČR
 zpracování materiálu pro krajské úřady týkající se soutěží mládeže
 informace o členské základně SMČR – viz zápis č.15/2017
 odsouhlasení financování výjezdu reprezentace
 projednány návrhy na pořádání mezinárodních soutěží 2016 – 2018









Ing. Cejnar

F1D ME 2019
F3B MS letiště Jeseník . 13.8.2017 pořadatel RC MK Brno
plán zapůjčení mikrobusu na výjezd reprezentace
informace o limitech čerpání cestovních náhrad
podmínka schválení reprezentace příslušným republikovým klubem
projednání rozdělení finančních prostředků pro materiální zabezpečení mládeže z dotace OV,
předsedové odborností předloží návrhy na účelové použití
odsouhlasení nových klubů
na návrh KLeM ČR byla akceptována změna ve způsobu získávání mezinárodních licencí FAI.
Není již nutné zasílat poštou průkazy SMČR na sekretariát. Postup zveřejněn na stránkách
SMČR.
projednání neomluvené neúčasti O. Hackera na MS F5D a odsouhlasení pozastavení
reprezentace
nebyl odsouhlasen návrh KLeM ČR na výrobu reprezentačních triček samostatně jednotlivými
kategoriemi a jejich dotace částkou 200,- Kč na reprezentanta a pomocníka.

3/ Příprava a zajištění mezinárodních soutěží a reprezentace

Ing. Vosejpka

Předsednictvo vyslovuje nespokojenost nad způsobem změny nominace v kategorii F1D bez
předložení návrhu na předsednictvo KLeM ČR.
V ostatních kategoriích pokračují v přípravě na účast na MS a ME bez problémů.
Úkol č.1/16: Předložit informaci na příštím zasedání předsednictva KLeM ČR.
Zodpovídá: Ing. Vosejpka

4/ Informace o přípravě a zajištění MS F3B

pořadatel Ing. Jan Stonavský

Bulletin č.1 zpracován a předložen na FAI.
K datu 25. 3. 2017 přihlášeno 10 zemí, celkem 27 pilotů seniorů, 1 junior, včetně pomocníků 55 osob.
Zaslaná informace o konání Mistrovství světa na MŠMT – od ledna 2017 bez reakce.
Ubytování na MS si zúčastnění zajišťují individuálně dle nabídky v bulletinu.
Jako zázemí na MS budou dle zvyklostí stany – 4 ks , rozdělení na 4 x 3 m boxy pro jednotlivá
družstva, doplněné pivními sety 1 á team,
Stan na catering samostatně,
Zahájení – na letišti, předpokládá se vystoupení Gripenů, parašutistů, akrobacie Šonka, cca v 18,00
Zahájení soutěžního létání v pondělí.
Pomocníci zabezpečeni, další zájemci jako pomocníci jsou vítáni. (Možno se hlásit na adrese
f3bwc2017@volny.cz
Baterie dle požadavků na předpřihláškách jsou zajištěny.
Projednána smlouva o pořádání soutěže + úhrada startovného ze SMČR 3+2 (1360€) za české
reprezentanty.
Úkol č.2/16: Zaslat opětovně info a pozvánku k účasti na MŠMT.
Zodpovídá: J. Stonavský

5/ Finanční rozpočet pro výjezd reprezentace na MS a ME Ing. Cejnar, Mgr. Navrátil
Proti informaci zveřejněné v Zápise č.15/2017 nedošlo ke změnám.

6/ Informace o zajištění M ČR 2017

Ing. Pavlíček

Celkově je v kalendáři SMČR 26 MČR, ve 46ti kategoriích. Pouze 3 pořadatelé zaslali propozice.
Předsednictvo vyzývá pořadatele k zaslání propozic do elektronického kalendáře KLeM ČR.Současně
pořadatelé předloží do 30.4.2017 propozice na adresu predsednictvo@klem.cz. Zaslání propozic je
podmínkou pro obdržení finanční dotace a medailí.
Úkol č.3/16: Pořadatelé předloží do 30.4.2017 propozice na adresu predsednictvo@klem.cz
Zodpovídají: pořadatelé MČR

7/ Informace o finančním zajištění M ČR

Mgr. Navrátil

Vzhledem k obdržení pouze 3 propozic není proveden rozpis finančního krytí MČR

8/ Podklady pro jednání CIAM FAI

Ing. Bartovský

Opětovně projednán požadavek na podporu návrhu F1C na úpravu motorového času (dopis odeslán,
Ing. Bartovský informován)
Úkol č.4/16: V případě hlasování na plénu FAI o změnách v kat. F1C podpořit návrh německého
modelářského klubu
Zodpovídá: Ing. Bartovský

9/ Rozpočet předsednictva KLeM ČR na rok 2017

Mgr. Navrátil

Předpoklad čerpání rozpočtu na rok 2017:
 zajištění KOMPLET VOSA dle požadavků klubů (cca 30-50)
 propagační házedla
 materiální zabezpečení juniorů v RC kategoriích (serva, motory, baterie, silony)
 materiální zabezpečení juniorů v kategoriích volných modelů (guma, nitrometan, stavebnice)
 propagační materiály (medaile, vlaječky, samolepky)
 náklady na zajištění propagačních akcí (pronájem, dopravné, cestovné)
Přesné rozdělení bude upřesněno po projednání požadavku s jednotlivými šéftrenéry, komisí mládeže a
dle požadavků klubů.
Úkol č.5/16: Projednat požadavky a specifikace s jednotlivými šéftrenéry, komisí mládeže a kluby.
Zodpovídá: Ing. Cejnar

10/ Různé
A/ Projednány výsledky Světových pohárů:
F3F: Radovan Plch – 1. místo
F5J: Petr Malčík – 1. místo
F5J: Radek Malčík – 2. místo
F3K: Ondřej Rezler - 2. místo
F1A junioři: Vítek Rössler – 3. místo

všichni
Ing. Bartovský

B/ Žádost o použití Fiatu Ducato pro dopravu na MR Slovenska volných modelů.
Ing. Chudoba
Předsednictvo souhlasí za podmínky účasti Ing. M. Chudoby. Bude postoupeno ke schválení na
předsednictvo SMČR.
C/ Předložen návrh na aktualizaci a připomenutí materiálu - Základní práva a povinnosti šéftrenérů a
trenérů.
Ing. Vosejpka
Předložený materiál byl po drobných úpravách schválen, viz příloha č.2.
Úkol č. 6/16: Zajistit aktualizaci textu na internetových stránkách KLeM ČR.
Zodpovídá:Ing. Vosejpka
D/ Předložen návrh na úpravu pravidel pro stanovení nominačních kritérií
Předložený materiál byl po drobných úpravách schválen, viz příloha č.1

Ing. Vosejpka

Úkol č. 7/16: Zajistit aktualizaci textu na internetových stránkách KLeM ČR.
Zodpovídá:Ing. Vosejpka

E/ Výstava Model Hobby 2017
T. Ciniburk
Na základě neformálního jednání s pořadatelem výstavy byla vyslovena prosba pro větší zapojení
modelářů do pořádání výstavy a to jak zvětšením počtu vystavených modelů, tak i aktivními
ukázkami z činnosti. Pozitivně byly hodnoceny ukázky leteckých modelářů, ukázka raketových
modelářů a plastikových modelářů. U lodních modelářů byl oceněn přístup k propagaci formou
soutěže pro mládež, ale negativně působila neúčast českých lodních modelářů.
Úkol č. 8/16: Předsednictvo ukládá projednat účast na výstavě na předsednictvu SMČR
Zodpovídá: Ing. Cejnar
Úkol č. 9/16: Projednat s pořadatelem způsob a organizaci na výstavě Model Hobby 2017.
Zodpovídá: Ing. Cejnar, T. Ciniburk
Přílohy: Pravidla pro stanovení nominačních kritérií
Základní práva a povinnosti šéftrenérů a trenérů.

V Praze dne 25.3.2017
Zapsal: Ing. Petr Cejnar

Příloha č. 1 Zápisu 16 - 2017
Pravidla pro stanovení nominačních kritérií reprezentace
Smyslem nominačních kritérií je stanovit jednoznačné pořadí soutěžících pro reprezentaci na základě
soutěžních výsledků. Soutěž o nominaci do reprezentace by měla být soutěž o nejlepší výsledky.
Obecné podmínky:
1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů ČR (SMČR) – občan ČR.
2. Reprezentant souhlasí s podílem na úhradě nákladů spojených s jeho výjezdem na MS, ME.
(výši podílu nákladů sdělí nominovaným reprezentantům trenér příslušné kategorie), při nesouhlasu je
účast nabídnuta dalšímu soutěžícímu v pořadí.
3. Složení reprezentačního družstva navrhuje trenér ve spolupráci s šéftrenérem příslušné kategorie, a
předkládá předsednictvu KLeM ČR ke schválení.
Návrh kritérií:
1. Započítávat je možné pouze soutěže z kalendáře soutěží SMČR a FAI v příslušné kategorii,
případně speciální nominační soutěž pořádanou za účelem nominace, o níž budou soutěžící
informováni minimálně 3 měsíce před jejím konáním.
2. Je doporučeno do kritérií zahrnout výsledek z MČR.
3. Započítávat je možné soutěže konané do konce roku předcházejícího reprezentačnímu výjezdu,
včetně předchozích let.
4. Obecně by v kritériích nemělo být nic, co se nedá objektivně měřit.
5. Není možné započítávat soutěže z jiných kategorií.
6. Není možné používat tzv. divoké karty.
7. Není možné provádět přesuny v pořadí na základě jiných než soutěžních výsledků.
8. V případě výskytu soutěžícího s nepřijatelnými morálně volními vlastnostmi apod., je možné při
nominaci přednést předsednictvu žádost o vyřazení takového člověka z reprezentace s řádným
zdůvodněním.
Změny ve schválené reprezentaci mohou být provedeny pouze po odsouhlasení předsednictva
KLeMČR.
Termíny pro nahlášení složení reprezentace
- do 15.10. - nahlášení širší reprezentace na následující rok - 6 osob
- do 15.1. - nahlášení reprezentačního družstva ( 3 reprezentanti) a náhradníci ( 3 náhradníci) pro
výjezd v aktuálním roce (umožňuje zahrnout výsledky soutěží konajících se na konci roku)
- do 5.1. – nahlášení nominačních kritérií pro reprezentaci v následujícím roce
Schváleno předsednictvem KLeM ČR dne 25.3.2017

Příloha č. 2 Zápisu 16 – 2017
Základní práva a povinnosti šéftrenérů:














Šéftrenér je styčnou osobou mezi trenéry a modeláři jemu svěřených kategorií a
předsednictvem KLeMČR. Funkce šéftrenéra není volenou funkcí, jmenuje a odvolává ho
předsednictvo KLeMČR.
Zpracovává návrh na složení své komise, to znamená navrhuje obsazení míst jednotlivých
trenérů pro jemu svěřené kategorie, které pak schvaluje a jmenuje předsednictvo KLeMČR.
Podle podkladů od jednotlivých trenérů zpracovává žebříčky jemu svěřených kategorií a
předává je k centrální evidenci.
Ve spolupráci s trenéry projednává s možnými pořadateli MR jednotlivých jemu svěřených
kategorií a dbá o to, aby pořadatelé předložili své žádosti o MR v předepsaných termínech.
Ve spolupráci s trenéry připravuje návrhy na změny pravidel národních kategorií a předává tyto
změny členovi předsednictva KLeMČR, který má tuto problematiku ve své působnosti.
Připravuje návrhy na případné změny mezinárodních pravidel a předkládá je členovi
předsednictva KLeMČR, který je souhrnně zpracovává pro předložení na CIAM FAI.
Sleduje změny mezinárodních pravidel jemu svěřených kategorií a zajišťuje jejich překlady do
češtiny pro zveřejnění na web stránce KLeMČR.
Na základě podkladů od trenérů připravuje návrh reprezentace pro svěřené kategorie a
předkládá je ke schválení předsednictvem KLeMČR.
Zajišťuje podklady pro přihlášky a výjezdy reprezentačních družstev na vrcholné soutěže (ME,
MS) ve svých kategoriích včetně dohledu na včasné vyúčtování akcí a předání výsledkových
listin sekretariátu SMČR.
Ve spolupráci s trenéry zpracovává kritéria pro výběr reprezentačních týmů a pro limity
výkonnostních stupňů a předkládá je ke schválení předsednictvu KLeMČR.
Na základě požadavků trenérů zajišťuje přes sekretariát SMČR prostředky pro mimořádné
materiální požadavky jednotlivých svěřených kategorií.
Zúčastňuje se významných akcí a mezinárodních soutěží ve svěřených kategoriích a v případě
potřeby o nich informuje předsednictvo KLeMČR.
Na základě požadavku předsednictva KLeMČR zpracovává souhrnné zprávy o stavu a rozvoji
jemu svěřených kategorií.

Základní práva a povinnosti trenérů:








Funkce trenéra není volenou funkcí a na návrh šéftrenéra ho pro danou kategorii(e) jmenuje
nebo odvolává předsednictvo KLeMČR.
Trenér musí mít praktické zkušenosti a znalost pravidel ve svěřené kategorii aby mohl poradit a
uměl usměrňovat spolu s šéftrenérem její další rozvoj.
Trenér musí být průběžně a trvale ve styku s aktivními modeláři své kategorie a musí mít trvalý
přehled o výkonnosti svěřených závodníků a o jejich potřebách.
Zúčastňuje se pokud možno všech důležitých akcí svěřené kategorie a v případě potřeby referuje o
těchto akcích šéftrenérovi.
Zpracovává pro šéftrenéra podklady pro stanovení reprezentačních kritérií, pro stanovení limitů
výkonnostních stupňů, pro výběr reprezentačního družstva, pro návrhy na změny pravidel a pro
případné materiální potřeby svěřené kategorie.
Sestavuje žebříček pro svou kategorii(e) a předává jej šéftrenérovi
Je ve styku s pořadateli soutěží a zajišťuje výběr pořadatele, který pak podává žádost o pořádání
MR pro svěřenou kategorii v předepsaném termínu.

Schváleno předsednictvem KLeM ČR dne 25.3.2017

