ZÁPIS č. 8 - 2015
ze schůze předsednictva KLeM ČR, konané dne 30. května 2015 od 9,30 hod.
v Hradci Králové
------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni:
Předsednictvo: Ing. Cejnar Petr, Apeltauer Lumír, Ing. Bartovský Tomáš, Jindřich Samek,
Ing. Vosejpka Jan, Tomáš Ciniburk
Za SMČR : Mgr. Miroslav Navrátil
Rezignace: Bc. Ondřej Krucký

Program jednání:
1/ Kontrola plnění úkolů:
Úkol č. 4/6: Do preambule kritérií přidat odrážky z Pravidel pro stanovení nominačních kritérií,
schválených na minulém zasedání.
Zodpovídá: Ing. Vosejpka, úkol trvá
Úkol 6/6: Komise mládeže zpracuje návrh na rozšíření a zapojení členské základny.
Zodpovídá: L Apeltauer, úkol trvá
Úkol 8/6: Příprava podkladů pro FAI. Na základě dosažených výsledků připravit na podzimní zasedání
návrh na ocenění FAI pro.O. Hackera – dvojnásobný MS v kategorii F5D, držitel světového
rychlostního rekordu F5D a mistr ČR v kat. F5D
Zodpovídá: T. Ciniburk, Ing. Bartovský, úkol trvá
Úkol č. 1/7: Lumír Apeltauer a KM přepošle schválený text dopisu na jednotlivé kluby mládeže a
zajistí pořádání soutěží. Splněno
Zodpovídá: L. Apeltauer, úkol splněn
Úkol č. 2/7: Zorganizovat a sestavit program na setkání vedoucích kroužků na Model hobby
Zodpovídá: L. Apeltauer, úkol trvá
Úkol č. 3/7: Zabezpečit vytvoření loga pro Komplet VOSA a vyhotovení příslušných nálepek pro
umístění na modely.
Zodpovídá: T. Ciniburk, splněno.
Byl schválen návrh na samolepku na pravý bok hlavice i na leták, se kterým se budou mladí modeláři
fotit.
Úkol č. 1/8: SMČR objedná ideový návrh Kompletu VOSA tak, aby byl v duševním majetku SMČR
Zodpovídá: T. Ciniburk

2/ Informace z jednání předsednictva SMČR

Ing. Cejnar

Předsednictvo SMČR jednalo 30. 4. 2015.

projednána informace ze zasedání SSS ČR

projednány výsledky kontroly KRK (bez pochybení)

schválen plán výjezdu mikrobusu pro jednotlivé odbornosti na MS a ME upřednostnění výjezdu
juniorů

projednány programy MŠMT

schválení přerozdělení prostředků na výjezdy reprezentace (viz bod 6)

projednání převodů žádostí o investiční prostředky z roku 2014 na rok 2015

přidělení prostředků na klubová soustředění mládeže.

Různé – projednání dopisu z DDM Jablonec a zpracování odpovědi, informace ze zasedání FAI,
upozornění pro předsedy klubů o zasílání zápisů ze zasedání předsednictev

3/ Informace z jednání CIAM FAI

Ing. Bartovský

Ing. T. Bartovský zvolen předsedou subkomise RC větroňů

FAI 110 členských státu, 86 je aktivních

WAG Dubai kat. F3P 12 účastníku M. Plichta (hala 60x35x v. 30m )
F3T (speciální pylony, polomakety) 16 účastníku J. Novotný

ČR se umístila na 5. místě v poctu získaných medailí z MS a ME v r. 2014

SP 2014 - F1E 3. místo Jaromír Orel

F3F 2. místo Filip Kalenský

F5J 2. místo Vlastislav Vostřel

diplomy a medaile – návrhy za ČR: Z. a M. Malinové nominováni, neobdrželi

od roku 2016 nebude vydávána licence FAI, pouze bude platit zápis do systému
licencí FAI - při nepředložení sportovní licence nebude licence FAI vystavena

návrh na změnu názvu „dron“ na „koptera“ pro létající zařízení určené pro rekreační a sportovní
účely se prozatím nepodařilo na FAI prosadit
 změny v pravidlech jsou platné až od okamžiku zveřejnění zápisu ze zasedání pléna FAI
Úkol č. 2/8: Dát dohromady seznam přijatých změn pravidel FAI
Zodpovídá: Ing. Bartovský

4/ Vypsání MČR na rok 2016

J. Samek

Viz příloha č.1

5/ Čerpání finančních dotací

Mgr. Navrátil
klubová soustředění
dětí požadavek
dotace
Le - Rakovník 268
15
20,o
12,o
- Varnsdorf 44
39
16,o
- Beroun 199
15,o
- Louny 280
17
32,o
17,o
- Týnec n/S. 442
17
6,o
6,o
- Týnec n/S. 442
17
9,o
9,o
- Praha 8 F3B 43
12,o
- republiková soustředění talentované mládeže Le
Le - Domoslavice, F1A ,B,P
35,o
- Hradec Králové CL
15,o
- Svitavy CL
20 o
- Litomyšl F3J
20,o

24.-28.8. Rakovník
17.-29.8. Raná
27.-28.6. Beroun
2.-9.8. Raná
8.-10.5. Jablonné n/Vlt
23.-29.8. Jablonné n/Vlt
28.-29.3. Štětí
6.-7.6
6.-12.7.
13.-18.7.
27.-28.6.

6/ Stav přípravy reprezentačních družstev

Ing. Vosejpka

Přípravy výjezdů probíhají dle plánu
Finanční zajištění výjezdů reprezentace - nové zpracování dle dotace Ing. Cejnar
- MS
Původní výše
Nově rozpočet v tisících Kč
F1A,B,C 27.7.-3.8. Mongolsko Ulaanbaatar ..................104 ............................ 280
F1E s+j 25.8.-1.9. Srbsko Slatibor ................................... 40 ............................ 140
F3A 6. – 16.8. Švýcarsko Dubendorf ................................ 7 ..............................61
F3B 27.7.-1.8. Holandsko Deelen ................................... 23 ............................ 110
F3D 7. – 11.7. CR Olomouc ........................................... 25 ..............................83
F3K 19. - 26.7. Chorvatsko Ludbreg ............................... 29 ............................ 100
F3P 14. - 22.3. Polsko Proszkow ..................................... 12 ..............................66
F3C,N 2. - 12.7. Rakousko Klopeinersee ..................... bez účasti
- ME
F2A,B,C,D 23.-30.8. Bulharsko Pazardžik ...................... 42 ............................ 140
F3J s+j 19.-25.7. Bulharsko Dupnitsa .............................. 41 ............................ 150
F4C,H ........................................................... není termín ani pořadatel
F1A,B,P j. 3. – 9.8. Rumunsko Brašov ............................ 52 ..............................44
+ ČOV
F5 .................................................................není termín ani pořadatel
F1D s 28.3.- 4.4. Rumunsko Slanic .................................. 23 ..............................36
F3F ............................................................... není termín ani pořadatel

7/ Vypsání mezinárodních soutěží na r. 2016

Ing. Vosejpka
Všechny mezinárodní soutěže musí projít přes KLeMČR, SMČR na FAI. Všechny mezinárodní
soutěže musí být zapsány v kalendáři FAI. Při nerespektování může dojít ke stavu.viz. F3K
Přibyslav, byla vyřazena z kalendáře FAI a není ani v kalendáři Eurocontest.

8/ příprava MS F3D Olomouc

členové předsednictva a organizátor MS
Jiří Klein nás seznámil s organizací. Letiště Olomouc bude v době konání MS uzavřeno pro letecký
provoz. Před mistrovsvím bude letiště dostupné pro tréning v době 9-16 hod. Při zahájení je
domluven průlet Grippenů a vystoupení Martina Šonky s akrobatickým speciálem. Přihlášeno je 44
seniorů a 6 juniorů, celkem přes 150 účastníků. Byly předvedeny trika, kšiltovky, tašky i ceny pro
účastníky. Bude přítomna i antidopingová kontrola. KLEMČR souhlasí s přípravou. Bylo navrženo
a odsouhlaseno při vyhlášení výsledků ocenit Jiřího Havla a bratry Maliny za zásluhy pro letecké
modelářství.
Úkol č. 3/8: navrhnout text na „pohár“ pro oceňované a předat jej J.Kleinovi
Zodpovídá: T. Ciniburk

9/ Příprava prezentace KLeMČR-SMČR na Model Hobby

T.Ciniburk, všichni
KLeMČR vyzývá všechny ostatní kluby (lodní, železniční…) ke spoluúčasti na MH.

10/ Různé
A/ Bc. Ondřej Krucký rezignoval na členství v předsednictvu KLeM. V tomto případě stanovy
umožňují doplnit předsednictvo jmenováním nového člena. Budeme se zabývat výběrem vhodného
kandidáta.
B/ Komplet Vosa – modely od Classic Modells, který bude dělat distribuci. Pořizovací cena jednoho
kompletu je cca 2.100 Kč. Kluby by měly uspořádat soutěž, příjemce stavebnice by se měl vyfotit se
zhotoveným modelem. Zatím je požadavek od klubů na cca 95 ks. Schválené logo, které bude na
hlavici a propagačních materiálech je v příloze č.2

C/ Na návrh trenére P. Fencla předsednictvo souhlasí se jmenováním Miroslav Dvořáčka lektorem pro
makety.
D/ Předsednictvo udělujeme výjimku na věk Nikole Soukupová (r. nar. 1995, klub LMK Nymburk),
tím získává status rozhodčího.
E/ Prezentace KLeM ČR na leteckém dni v Nesvačilech 20. 6. 2015 a leteckém dni v Lipencích, za tím
účelem budou pořízeny jednoduché stavebnice házedel.

Zapsal Ing. Jan Vosejpka

Příloha č.1
Vypsání Mistrovství České republiky v leteckém modelářství na rok 2016.
Předsednictvo KLeMČR vyhlašuje pro rok 2016 Mistrovství České republiky v leteckém modelářství a
vyzývá modelářské kluby SMČR, aby se přihlásily do konkursu na pořadatele.
Mistrovství ČR v kategoriích podle Sportovního řádu FAI se vyhlašuje v oficiálních i předběžných kategoriích
zejména v případě, kdy navazuje na mistrovství Světa, nebo mistrovství Evropy.
V kategoriích podle Sportovního řádu ČR se vyhlašuje pouze v oficiálních kategoriích.
Mistrovství ČR je vyhlašováno samostatně pro každou věkovou skupinu. Není-li výslovně vyhlášena žádná
věková skupina, je MČR hodnoceno společně pro všechny věkové kategorie.
Podmínkou pro vyhlášení titulu „Mistr České republiky“je účast nejméně 5 soutěžících, nebo 5 týmů ve
výsledkové listině.
Abychom podpořili věkovou kategorii juniorů, je u ostatních kategorií (mimo kat. Mládeže) povoleno vyhlásit i
juniorského mistra republiky. Podmínkou je, že soutěž musí být uskutečněna společně s věkovou kategorií
seniorů. Juniorského mistra republiky je možné vyhlásit pouze v případě, že se soutěže zúčastní nejméně 5
juniorů (pro tento případ se do tohoto počtu započítávají i žáci) a ve výsledkové listině se uvedou odděleně.

Vyhlašujeme konkurs na pořadatele v těchto kategoriích: FAI
MČR Mládeže (do 18 let) – volné modely:
F1A, F1B, F1H
MČR Mládeže (do 18 let) – upoutané modely:
MČR Mládeže (do 18 let) - rádiem řízené modely:

ČR
A3,H,P30,F1P, V
UŠ,UR20,UR25
RCH

FAI- návaznost na MS a ME
ČR- podpora KLeMČR ČR-bez podpory KLeMČR
Volné modely:
F1A,F1B,F1C,F1E,F1D F1H,F1J,F1G,H,A3,P30,F1L
P3,A6, FIN
Upoutané modely:
F2A,F2B
UŠ
UR20,UR25
RC-motorové modely: F3A,F3D,F3P(s+j),F3M
RCA
RC-tichý let:
F3B,F3F, F3J(s+j),F3K
RCV2(s+j)
RCH,RCVS,RCVM
Makety:
F4C,F4H
SUM (s+j),F4B
Modely s elektropohonem:
F5J,F5D
RCEJ,RCEK
RCEO,RCEN,(RCEA)
Je možné přihlásit tři druhy mistrovství republiky (viz Sportovní řád ČR odstavec 2.3.) a pořadatelé musí
předem do propozic napsat o které žádají:
1) Mistrovství republiky je uzavřená soutěž pro členy SMČR.
2) Mistrovství republiky s mezinárodní účastí. Pokud pořadatel předpokládá, že k soutěži připustí i
zahraniční soutěžící, musí to do názvu akce v propozicích napsat. V tomto případě je „mistrem České
republiky“ nejlepší soutěžící z České republiky.

3) Mezinárodní mistrovství republiky. Takové mistrovství republiky je mezinárodní soutěž a musí
být uvedena v kalendáři soutěží FAI. Mistrem České republiky je potom vyhlášen nejlepší soutěžící
bez ohledu na národnost.
Mistrovství republiky se mohou zúčastnit členové Svazu modelářů České republiky, kteří mají platný
členský průkaz s vylepenou známkou na daný rok. Při vyhlášení MČR s mezinárodní účastí a
Mezinárodní MČR se musí zahraniční soutěžící prokázat platným průkazem FAI.

Termín pro zaslání přihlášky do konkursu je do 15. října 2015 a posílá se na sekretariát SMČR.

Jindřich Samek

Příloha č.2
Logo Kompletu VOSA II

