ZÁPIS č. 12 - 2016

ze schůze předsednictva KLeM ČR, konané dne 25. května 2016 od 17:00 v Praze

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

Program jednání:

1/ Kontrola plnění úkolů

Ing. Cejnar

Úkol 6/6: Komise mládeže zpracuje návrh na rozšíření a zapojení členské základny.
Úkol trvá.
Zodpovídá: komise mládeže, Ing. Kornatovský
Úkol č. 7/10: Dopracovat Koncepci mládeže 2016 dle připomínek na příští zasedání KLeM ČR
Splněno, viz příloha č.2
Zodpovídá: komise mládeže, Ing. Kornatovský
Úkol 3/10: Na www stránkách KLeM vytvořit odkazy na předchozí úspěchy leteckých modelářů.
Úkol trvá.
Zodpovídá: Ing. Bartovský, Ing. Vosejpka
Úkol č. 5/10: Informaci o stavu převzetí agendy předložit na následujícím zasedání KLeM ČR
Úkol splněn.
Zodpovídá: Ing. Pavlíček
Úkol č.: 1/11: Zajistit případné další přerozdělení financí na jednotlivá ME a MS dle náročnosti a
vzdálenosti místa konání
Zodpovídá: Ing. Cejnar
Úkol splněn - viz bod 5/
Úkol č.: 2/11: Zajistit případné další přerozdělení financí na jednotlivá mistrovství ČR dle náročnosti
Úkol trvá. Prozatím nebyly přiděleny další finanční prostředky.
Zodpovídá: Ing. Cejnar
Úkol č.: 3/11: Návrhy na čerpání finančních prostředků z Olympijského výboru na mládež a konkrétní
přidělení mládeži včetně následného vyúčtování provedou jednotliví šéftrenéři.
Úkol trvá.
Zodpovídá: Ing. Cejnar a šéftrenéři
Odsouhlasené přerozdělení předsednictvem KLeM bylo předloženo na předsednictvo SMČR. Do
poloviny měsíce června budou rozeslány smlouvy na jednotlivé trenéry k čerpání přidělených
prostředků.
Zajišťuje Mgr. Navrátil
Úkol č.: 4/11: Zpracovat návrh propagačních letáků pro předváděcí, propagační a náborové akce.
Úkol trvá.
Zodpovídá: T. Ciniburk
Úkol č.: 5/11:Zajistit potřebný dotisk obtisků VOSA, nálepek a plakátů.
Úkol splněn, dotisk obtisků VOSA zajištěn.
Zodpovídá: Ing. Cejnar, T Ciniburk
Úkol č.: 6/11: Zajistit na propagačních materiálech k leteckému dni Plasy uvedení informace o účasti
leteckých modelářů na leteckém dni. Provést kompletní vyúčtování přiznaných finančních prostředků.
Úkol trvá.
Zodpovídá: Ing. Kornatovský

Úkol č.: 7/11 Projednat se zástupci Technického Muzea v Praze konkrétní představu o propagaci
modelu VOSA a poskytnout materiál
Úkol trvá, bude projednáno po obdržení stavebnic VOSA.
Zodpovídá: Ing. Cejnar, T Ciniburk
Úkol č.: 8/11: Možnost vytvoření mailových adres na funkcionáře KLeM ČR Jednotliví členové
předsednictva předloží návrhy, zatím schváleny adresy: předsednictvo, předseda, mládež, kalendář,
pravidla@klem.cz. Konečné znění a zajištění změn provede T. Ciniburk po odzkoušení.
Úkol trvá.
Zodpovídá: T. Ciniburk
Úkol č.: 9/11: Ukládání propozic a výsledkových listin soutěží přímo v kalendáři soutěží na stránkách
KLeM ČR.
Zodpovídá: Ing. Vosejpka, T. Ciniburk
Splněno. Propozice a výsledkovky je možno posílat v PDF formátu na adresu kalendar@klem.cz.
Názvy souborů musí být ve tvaru P (propozice) nebo V (výsledkovka) a číslo soutěže. Tedy např.
V235.pdf je výsledková listina ze soutěže číslo 235. Dokumenty jsou pak dostupné po rozkliknutí čísla
soutěže v kalendáři. Běží v ověřovacím provozu, vyzýváme organizátory soutěží, aby posílali příslušné
dokumenty.

2/ Informace z jednání předsednictva SMČR
Ing. Cejnar
- Na předsednictvu SMČR byla předložena nabídka ostatním odbornostem na možnost přihlášení
-

individuálních členů SMČR do klubu RC mania. Nabídka nebyla přijata díky negativnímu
stanovisku zástupců lodních a automobilových modelářů.
Předsednictvo KLeM ČR přesto předkládá nabídku na individuální členství v klubu RC mania
zájemcům všech odborností a kategorií SMČR.

3/ Informace z jednání CIAM FAI
Ing. Bartovský
- největší aktivita v koptérách - přijatá kategorie F3U FPV, v této kategorii se pořádá i světový
-

pohár 2016, následně možnost vypsání i MS, pravidla pro závody FPV jsou zpracovány.
bez revolučních změn v ostatních pravidel

4/ Návrh na pořádání MČR na rok 2017

Ing. Pavlíček

V příloze č.1 jsou vypsány kategorie na pořádání MČR v roce 2017.
Předsednictvo odsouhlasilo zrušení kategorií F1A,B,C na MČR mládeže a uspořádání společného
MČR v kategoriích F1A, B, C seniorů a juniorů. Výsledky seniorů a juniorů budou vyhlášeny pro obě
věkové kategorie samostatně.

5/Čerpání finančních dotací

Finanční rozpočet pro výjezd reprezentace na MS a ME:
ME
termín
místo
- F1A,B,C
13.-20.8.
Srbsko, Zrenjanin
- F1E s+j
18.-24.7.
Rumunsko, Rupea
- F3A
29.7.–6.8.
Německo, Untermünkheim
- F3B s+j
není termín a pořadatel
- F3D
není termín a pořadatel
- F3K
není termín a pořadatel
- F3P
není termín a pořadatel
- F3C,N
30.6.-6.8.
Polsko Wloclavek
MS
- F2A,B,C,D
7.-13.5.
Austrálie, Perth
- F3J s+j
31.7.-6.8.
Slovinsko, Vipava
- F4C,H
20.-27.8
Rumunsko, Ploiesti
- F1A,B,P j.
1. – 7.8.
Makedonie, Prilep
- F5B,D
12.-20.8.
Itálie, Lugo di Romagna

Ing. Cejnar

Původní
38,o tis Kč
48,o
14,o

Projednáno KLeM
105 000,100 000,30 000,-

66,o
41,o
51,o
52,o
33,o

176 000,100 000,135 000,52 000,120 000,-

- F1D s+j
- F3F

11.-16.4.
3.-9.10.

Rumunsko, Slanic
Dánsko Hanstholm

11,o
37,0

6/ Kontrola přípravy výjezdu repre družstev na MS a ME

34 100,40 000,-

Ing. Vosejpka

Kontrola odeslání startovného splněno, pro MS a ME pořádané v letošním roce byly příslušné finanční
prostředky zaslány na pořadatele.

7/ Vypsání mezinárodních soutěží na r. 2017

Ing. Vosejpka

Předpokládáme podobný rozsah mezinárodních soutěží jako v letošním roce:
F1E - Větrník, LMK Hranice
F3F - Raná, LMK Horní Branná
F2A,B,C – Hradec Králové, LMK Hradec Králové
F5J – Lanškroun, LMK Česká Třebová
F3D – Mělník, LMK Mělník
F3J – Podhořany, LMK Heřmanův Městec
F3K – Smrčná u Nové Bystřice, LMK Zlín
F3A – Budkovice, LMK Racek Chropyně
F3B – Jeseník-Mikulovice, RC LMK Brno
F5J – Bořetice, MK Hustopeče
F3K – Jaroměř-Josefov, LMK Hradec Králové
F3B – Mladá Boleslav – Loučeň, LMK Praha 8
F1A,B,C – Všechov, LMK Sezimovo Ústí
Pro všechny zájemce o pořádání mezinárodních soutěží platí termín podání přihlášky do 15.10.2016

8/ Prezentace KLeM ČR a SMČR na výstavě Model Hobby

T. Ciniburk

Termín pro jednání s pořadatelem stanoven na 31. 5. 2016.
Úkol 1/12 : účast Ing. Cejnar, T. Ciniburk, projednání velikosti plochy a témat na výstavě.

9/ Různé

všichni

Úkol č.: 11/11: Zajistit pořádání a organizování soutěží v klubech s mládeží, které obdržely
Komplet VOSA.
Zodpovídá: komise mládeže
Předsednictvo opětovně připomíná úkol daný pro komisi mládeže.

Předsednictvo projednalo materiály zaslané a předložené Ing. Ivo Kornatovským – komise
mládeže s následujícími závěry:
Předsednictvo konstatuje posun vpřed.
- odsouhlasena změna členů komise
- odsouhlasen návrh na oddělení kategorií F1AB a jejich létání v rámci MČR seniorů,
- odsouhlasena stavebnice Komplet Vosa jako podpora začínajících modelářů, která by měla
pokračovat i v budoucnu.
- Předsednictvo jako navazující model RC větroně by ale doporučilo větší model (kolem 2 – 2,5 metrů
rozpětí) vhodný pro kategorii RCVS, případně RCEV (eletro) s využitím již moderních technologií.
Předsednictvo doporučuje uvedenou problematiku projednávat až po větším rozběhu Komplet VOSA.
- Medializace je závislá na kvalitně připravených příspěvcích komise mládeže (obsahová, jazyková
úroveň, kvalitní fotografie atd.) - pokud komise mládeže pošle takový materiál, bude zveřejněn.
- Facebook je trend dnešní doby, určitě doporučujeme využívat pro komunikaci klubů.
- Předsednictvo odsouhlasilo Soustředění Vosa – pořádané LMK Heřmanův Městec na letišti v
Podhořanech v termínu 23. - 26.6. 2016
Byla odsouhlasena finanční dotace ve výši 30.000,- Kč na úhradu nákladů.
Úkol 2/12: Komise mládeže zajistí informovanost jednotlivých klubů SMČR.
Zodpovídá: Ing. Kornatovský

- Jak si užít... metodika
Osnova byla odsouhlasena. Před konečným vydáním textu a jejím zveřejněním doporučuje
předsednictvo připomínkové řízení
Úkol 3/12: Zajištění připomínkového řízení zabezpečí komise mládeže.

Zodpovídá: Ing. Kornatovský

Úkol 4/12:
Na základě odsouhlasení pravidel pro kategorii F3U FPV v CIAM FAI předloží Ciniburk návrh
reprezentace F3U včetně nominačních kritérií.
V Praze dne 26.52016
Zapsal: Ing. Petr Cejnar, Ing. Jan Vosejpka

Příloha č. 1

Předsednictvo KLeM ČR a SMČR schválilo a vypisuje výběrové řízení pro leteckomodelářské kluby
SMČR na pořádání Mistrovství České republiky v roce 2017 pro věkové skupiny mládeže a seniorů
v následujících kategoriích leteckých modelů:
Volné modely

F1A, B, C
F1D
F1E
F1G, H, J
A3, H, P30
Halové P3, A6,F1N

Upoutané modely

Mládež UR20 a UŠ
Senioři F2A, F2B, UR20, UR25
Makety F4B a SUM

Rádiem řízené modely
motorové
F3A
F3D
F3P
F3M
RCA
větroně
F3B
F3F
F3J
RCVS, RCVM
F3U (FAI koptéry)
makety
F4C, F4H

Elektro - modely
F5J
F5D
RCEA
RCEO
RCEV

Podmínky pro přiznání pořadatelství:
 dostatečná organizační zkušenost
 organizační zabezpečení (jury, rozhodčí pomocný organizační sbor)
 zajištění letového prostoru:
 na vlastních letových plochách
 na pronajatých letových plochách
 na plochách s písemným souhlasem vlastníka, nebo nájemce
 na plochách ve výpůjčce
 zabezpečení zázemí pro soutěžící
 parkoviště
 přípravné plochy
 ubytování na ploše, nebo dle možností v místě konání
 zabezpečení hygienických podmínek - toalety, umývárny, sprchy

 zabezpečení energií pro soutěžící (nabíjení) a výpočetní techniku (vlastní rozvody, centrála,
kabeláž)
 zabezpečení odpadového hospodářství (držáky na plast. pytle, plast. popelnice, nádoby atd.) a
úklidu po skončení akce.
Komise mládeže bude specifikovat a předloží návrhy na samostatná MČR pro mládež.
V přihlášce zájemci uvedou kontaktní údaje a v přiloží návrh na propozice soutěže.
Termín podání přihlášky:
30.9.2016
Podání přihlášek POUZE elektronicky pomocí formuláře přímo do kalendáře, přímo od zájemcem
nebo prostřednictvím trenéra dané kategorie.
Kopie zasílejte na adresu:
predsednictvo@klem.cz jiří-pavlíček@seznam.cz
Přiznání pořadatelství MČR v dané věkové skupině a kategorii leteckých modelů je podkladem pro
finanční podporu akce z prostředků SMČR.
Pokud se nenajde zájemce o pořádání MR v dané skupině, mistrovství republiky nebude pořádáno.

Příloha č. 2
Koncepce leteckých modelářů ČR pro děti a mládež
Cíl koncepce leteckých modelářů ČR pro děti a mládež

Cílem koncepce je rozšířit členskou základnu SMČR o další děti a mládež ve věku 6 až 18 let a
zároveň jim vytvořit vhodné podmínky pro modelářskou činnost.
Letecké modelářství je technický sport, který podporuje tvořivost, zručnost, trpělivost, soutěživost ale
také i smysl pro fair play. Tento nádherný sport vede naší modelářskou mládež k aktivnímu způsobu
života a pomáhá ji najít cestu ke zdravému životnímu stylu. Všechny nabyté zkušenosti a dovednosti
mohou prostřednictvím modelářství rozvíjet a tím se připravovat na budoucí život. Letecké
modelářství je i létání s modely při tréninku a na soutěžích, které nabízí jedinečnou možnost pohybu v
přírodě na čerstvém vzduchu a v kolektivu přátel, kteří mají společný zájem. Mládežnické modelářství
provozovat pod vedením zkušených a odborně připravených vedoucích v modelářských kroužcích, kde
si mládež osvojí manuální zručnost, základy řezání, broušení, lepení, lakování, čtení plánků a práci
podle výkresové dokumentace, seznámí se základy aerodynamiky, meteorologie a mnoho dalšího.
Opatření k naplnění cíle koncepce
informovanost
- Komise mládeže připravila „otevřený projekt“ do kterého se mohou zapojit všichni modeláři. Tento
projekt by měl být živým dokumentem, stále se doplňující o nápady, plánky, stavební postupy a
mnoho dalších informací, které ukazují, co všechno se dá v kroužku dělat, od těch nejjednodušších
modelů a pomůcek až po rady jak vytvářet různé projekty například pro nábor dětí do kroužků na
školách na různých akcích DDM, města, aeroklubů atd.
- Komise mládeže si velice váží práce lidí, kteří pracují s mládeží a proto, jako poděkování by ráda
jednou ročně udělala setkání těchto vedoucích modelářských kroužků, vyslechla si jejich připomínky k
práci komise mládeže, nastínila další směr činnosti práce s mládeží a ocenila nejlepší vedoucí a jejich
modelářské kroužky.
- Vytvoření prostoru na webu SMČR pro práci komise mládeže k propagování činnosti mladých
modelářů v kroužcích a na soutěžích. Otevřít na webu SMČR „Síň slávy“ jako poctu modelářským
legendám, které modelářství věnovali celý život a jejich příkladné chování a úspěchy by mohli
posloužit mladým modelářům jako vzor.
- Spolupráce s DDM, školou atd., propagace leteckého modelářství a SMČR.
- Spolupráce s modelářskými periodiky na propagaci modelářství, zejména modelářství pro mládež.
- Pro mladé modeláře je organizováno „MČR mládeže“ a „Korespondenční soutěž“. Kromě toho se
mladí modeláři registrovaní v SMČR se mohou účastnit všech soutěží, které jsou ve sportovním
kalendáři, včetně všech MČR. Více o soutěžích a pravidlech najdete ve „Sportovním řádu ČR“ nebo v
pravidlech CIAM FAI.
- Motivace mladých modelářů získáním odznaku „Mladý modelář“ až po výkonnostní stupeň „C“.
metodická podpora komisí mládeže
Komise mládeže připravuje metodiku práce s mládeží v modelářských kroužcích.
(Úvod do leteckého modelářství a jeho poslání, historie letectví a leteckého modelářství. Druhy
modelů, způsoby létání, modelářské soutěže, taktika létání na soutěžích, stavební a soutěžní pravidla.
Čtení staveních plánků, názvosloví částí modelů. Konstrukce jednotlivých dílů a jejich namáhání.
Stavba modelů, modelářské nářadí, použití a bezpečnost při práci, modelářský stavební materiál,
druhy lepidel, laků, barev, opracování materiálu a povrchová úprava. Základy aerodynamiky,

obtékání těles, profil křídla a jeho tvar, použití profilu, vlastnosti křídla. Vyvážení modelu, úhel
seřízení, stabilita modelu, zásady zalétávání, vlek modelu. Meteorologie, vlastnosti ovzduší, vertikální
proudění vzduchu.)
materiální a finanční podpora modelářských kroužků
- Kroužky leteckých modelářů, využívat podporu SMČR v různých projektech /např. „Komplet
VOSA“ a další se připravují/ za předpokladu registrovaného členství dětí v modelářských klubech.
- Modelářské kroužky a jejich náplň je závislá na materiálním a finančním zabezpečení, které mohou
kluby získávat v grantovém řízení v obci, městě nebo na kraji do jehož působnosti spadají.
- Soustředění talentované mládeže s velkým důrazem na juniorskou reprezentaci a výběr těch
nejlepších do širšího výběru reprezentačního družstva v kategoriích FAI, ve spolupráci s šéftrenéry a
SMČR.
V Praze dne 28.5.2016
Projednáno předsednictvem KLeM ČR

