ZÁPIS č. 17 - 2013
ze schůze předsednictva KLeM ČR, které se konalo v sobotu 25.května 2013
od 9,30 hod v Hradec Králové
-----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
Předsednictvo: Ing. Cejnar Petr, Samek Jindřich, Ing Bartovský Tomáš, Ing. Havel Jiří,
Vosáhlo Jaroslav, Ing. Vosejpka Jan, Apeltauer Lumír
SMČR: Mgr. Navrátil Miroslav předseda SMČR, K. Koudelka místopředseda SMČR
Pozvaní šeftrenéří a trenéři:P. Fencl, Dr. J. Nezhyba, Ing. Vostřel, Ing. Vojtěch, Pavlíček, Ing. Chudoba,

Program jednání
1/ Kontrola plnění úkolů:
ÚKOL 6/9: Dopracovat Kodex SMČR v návaznosti na Doplněk X vydaný ÚCL.
Zodpovídá: Ing. Cejnar
Úkol trvá v návaznosti na bod 1/11 tohoto zápisu
.
K termínu 2.5. 2013 byl vydán nový Doplněk X – opětovně pro modely do 20kg jako doporučení.
Úkol vzhledem ke stálosti podkladů lze považovat za uzavřený
Úkol č. 1/11:Pokračovat v jednání se zainteresovanými orgány státní správy o účinnosti Doplňku X
a jeho směrnice. Informaci předložit na následujícím jednání předsednictva a
průběžně na www stránkách SMČR.
Zodpovídá: Ing. Cejnar
Úkol trvá - viz obdoba úkolu 6/9
Parlament ČR odsouhlasil doplňující návrh o vyjmutí modelů letadel určených pro rekreaci a sport z
působnosti návrhu zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem.
Jednání se zainteresovanými institucemi ohledně provozu modelů budou pokračovat.
Úkol 1/16:
K danému návrhu připravit stanovisko a zařadit znění „Povolené odchylky od pravidel - místní úprava“
do Sportovního řádu SMČR
Zodpovídají: všichni členové předsednictva
Úkol trvá do termínu zahrnutí do nových pravidel.
Úkol 2/16:
Návrh pozvánky a programu připraví Ing. Cejnar, Mg Navrátil.
Zařízení pro ozvučení místnosti v Hradci Králové zajistí J. Samek.
SPLNĚNO

Termín.: do 15.4.2013

Úkol 3/16:
Návrhy na ocenění a vyznamenání FAI předložit Mgr. Navrátilovi do 20.4.2013
SPLNĚNO – návrh předložen

2/ Informace z jednání předsednictva SMČR

Ing. Cejnar

- informace z činnosti SSS ČR
- výsledky hospodaření SMČR za rok 2012
- plán a finanční krytí M ČR
- schválení plánů výjezdů repre při použití mikrobusu SMČR
- odsouhlasení programů MŠMT – soustředění mládeže, klubová soustředění, opravy materiálů, investice
- vydávání mezinárodních licencí-jenom proti předložení licence SMČR

3/ informace o průběhu jednání s MD, ÚCL a dalšími zákonodárnými orgány ČR Ing. Cejnar
- viz zhodnocení zhodnocení plnění úkolu č. 6/9.
- jednání proběhla v průběhu prvního čtvrtletí 2013 a byli kontaktováni různí poslanci především z
TOP 09, VV a KSČM. Postoj těchto stran při jednání v parlamentu pozitivně ovlivnil vyjmutí modelů z
působnosti zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem.
- negativní postoj ODS (viz hlasování) byl příčinou zamítnutí návrhu úpravu leteckého zákona na,
zvýšení hmotnosti modelů letadla na 25kg dle pravidel FAI.

4/ informace z jednání CIAM FAI

Ing. Bartovský

Viz příloha č. 1

5/ značení a identifikace modelů dle FAI pravidel

Ing. Bartovský

B.17.6. Identifikační označení
a) Model letadla, s výjimkou halového modelu a makety, musí mít:
i) identifikační označení státu (viz příloha B.2) a za ním číslo licence FAI. Písmena a číslice
musí být nejméně 25 mm vysoké a být alespoň jednou na každém modelu (na horní
straně křídla pro volné modely). V příloze B.1 jsou příklady a v příloze B.2 je seznam
národních identifikačních zkratek;
ii) identifikační kód modelu (písmena nebo čísla). Tento kód musí být odlišný pro každý
jednotlivý model soutěžícího. Identifikační kód modelu musí být na každé jeho hlavní
části (křídle(ch), ocasních plochách, přední a zadní části trupu, pokud jsou oddělitelné)
tak, aby jednotlivé části různých modelů mohly být identifikovány zvlášť. Písmena a
číslice musí být minimálně 10 mm vysoké a dobře viditelné. Identifikační kódy modelu,
který soutěžící použil, musí být uvedeny na výsledkové kartě. Pro mistrovství světa nebo
kontinentu musí být identifikační kód zapsán v Certifikátu modelu.
Na modelu letadla nesmí být národní identifikační číslo ani číslo licence FAI, štítek FAI, nebo
jakákoli jiná označení vztahující se k jiné osobě než soutěžícímu. Při přejímce modelu musí
pořadatel označit každou nálepku FAI (podle potřeby), nebo u volného modelu každou jeho část.
Při přejímce modelů pro kategorie F2A, F2C, F2D a F3D, musí být všechny pístové motory, které
by mohly být použity v průběhu soutěže označeny snadno viditelnou identifikační značkou. Pro
mistrovství světa nebo kontinentu musí být identifikační kód zapsán při kontrole do Osvědčení
modelu.
Informace důležitá pro reprezentanty – účastníky na MS a ME, vedoucí družstev a účastníky
mezinárodních soutěží zařazených v kalendáři FAI. !!!

6/ organizační zabezpečení MČR pro rok 2013

p. J. Samek

- celkem pro rok 2013 vypsáno 26 mistrovství
- k pořádání MČR se hlásí pro danou kategorii pouze jediný pořadatel mistrovství
- kritika výše poplatků na MČR – předsednictvo doporučuje pouze nejnutnější poplatek-výši startovného
a jako doplněk možno specifikovat stravné a další nabídky jako volba pro účastníky (stavné, ubytování
apod.)

7/ vypsání MČR na r. 2014

p. Samek

zásady pro vypsání mistrovství ČR pro rok 2014
- vypsání MČR podle kategorií FAI
- vypsání MČR podle nejvíce užívaných kategorií dle národních pravidel
- termíny dle tabulky termínů
- nutno sladit termíny konání MR podle kategorií a mezinárodních soutěží - daří se

Přehled vypsaných MČR pro rok 2014
MČR Mládeže (do 18 let) – volné modely:
F1A,F1H, A3,H,P30
MČR Mládeže (do 18 let) – upoutané modely: UR20,UŠ, UR25
MČR Mládeže (do 18 let) - rádiem řízené modely: RCH

Kategorie

FAI- návaznost na M.S a M.E

Volné modely:
F1A,F1B,F1C,F1E,F1D, F1H,F1J,F1G,
Upoutané modely:
F2A,F2B,F2D
RC-motorové modely : F3A,F3D,F3P
RC-tichý let:
F3B,F3F, F3J(s+j),F3K
Makety:
F4C
Modely s elektropohonem: F5D

M ČR- podpora KLeMČR
H,A3,P30,P3,A6, FIN
UŠ,UR20,UR25
RCA,F6B,F3M
RCV2(s+j), RCH, RCVM
SUM (s+j),F4B
RCEJ,RCEK, RCEN, RCEO,RCEA

Vypsání Mistrovství České republiky v leteckém modelářství na rok 2014.
Předsednictvo KLeMČR vyhlašuje pro rok 2014 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 kat. ( 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.
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 2013 a posílá se na sekretariát SMČR.
Zodpovídá: Jindřich Samek

8/ stav přípravy reprezentačních družstev

Ing. Vosejpka

- stav příprav - bezproblematický průběh
- nutné pravdivé hlášení účasti na MS a ME, seriozní nahlášení účasti, při pozdním rušení ze strany
MŠMT hrozí sankce pro příděl prostředků na následující období.

9/ vypsání mezinárodních soutěží na r. 2014

Ing. Vosejpka

Předsednictvo KLeM ČR navrhuje pro rok 2014 uspořádání mezinárodních soutěží v kategoriích :
Volné modely F1 A,B,C, F1E
Upoutané modely - F2A, F2B
Motorové modely - F3D, F3A
Makety F4C
RC větroněF3J, F3B, F3K, F3F
Elektromodely F5D, F5J
Termín pro zaslání žádostí o pořádání mezinárodní soutěže je do 15.října 2013 na sekretariát
SMČR.

10/ informace o termínech pro předávání informací na KLeM ČR – Ing. Vosejpka
Termínový kalendář KLeMČR pro běžný rok

Do kdy
5.1.
5.1.
15.1

30.9.
15.10.

15.10.

31.12.

kdo
Trenéři
reprezentace
Šéftrenéři
Trenéři
reprezentace,
Šéftrenéři
Trenéři,
Šéftrenéři
Náčelníci
klubů

Trenéři
reprezentace,
šéftrenéři
Náčelníci
klubů

co
Nahlášení nominačních kritérií pro
reprezentaci v následujícím roce
Odeslání žebříčků za uplynulý rok
Nahlášení reprezentačního družstva pro
stávající rok (3 reprezentanti + 3
náhradníci). Upřesnění nebo změny
nahlášené reprezentace z října
Uzávěrka návrhů změn ve Sportovním
řádu
Uzávěrka
přihlášek
soutěží
pro
následující rok (veřejné, mistrovství ČR i
mezinárodní)
Nahlášení
širší
reprezentace
následující rok (6 osob)

Komu nebo kam
KLeMČR – ing. Vosejpka
KLeMČR – p.Vosáhlo
SMČR – Miroslav Navrátil,
KLeMČR – Jan Vosejpka

KLeMČR -Ing. Bartovský,
Ing. Havel, p. Vosáhlo
KLeMČR - online přihlášky,
Ing. Bartovský

pro SMČR – Miroslav Navrátil,
KLeMČR – ing. Vosejpka

Zaslání evidenčních karet a zaplacení SMČR – Miroslav Navrátil
členských příspěvků na následující rok

- připomínka - nahlášení reprezentace F3P v dřívějším termínu z důvodu konání MS a ME počátkem roku
následujícího

11/ způsob potvrzování kvalifikace rozhodčích

p. J. Vosáhlo

- rozhodčí nutné školení – na mezinárodní soutěže a MČR jury, na veřejné soutěže postačí hlavní
rozhodčí
- získání kvalifikace – na školeních plánovaných dle kalendáře nebo samostatné školení a následně nutno
předložit prezenční listinu,
- školení provádí lektoři

- platnost školení vždy na 4 roky, potvrzuje p. J. Vosáhlo do průkazu SMČR
- mezinárodní rozhodčí pouze jako bodovači, na návrh trenéra, schválení předsednictvem KLeM ČR,
zaslání seznamu na CIAM FAI

12/ zpracování podkladů pro přidělení výkonnostních tříd p. J. Samek
- možno zpracovat i následně za předchozí roky a zaslání získaných bodů k evidenci
- tabulky na www stránkách SMČR

13/ kriteria výběru reprezentace, sestavení nominace reprezentace – Ing. Vosejpka
Požadavky předsednictva KLeM ČR na nominační kritéria – jednoznačnost, na základě soutěžních
výsledků, zákaz divokých karet. Zařazení oficiálních tuzemských i mezinárodních soutěží do kritérií,
vypustit neoficiální soutěže v kritériích. Sestavení nominace se souhlasem nominovaných. Možnosti
vyloučení problematických reprezentantů s konkrétním odůvodněním.
Termíny a způsob nahlášení nominace, nahlášení výjezdu do 15.10. běžného roku

14/ předkládání a zpracování podkladů pro sestavení žebříčků – p. J. Vosáhlo
- žebříčky zpracovávají trenéři následně zaslání p. J.Vosáhlovi
- výsledky ze tří soutěží
- jednotná forma pro publikaci
- při zpracování možno použít Word, Excel vyhovující pro následné zpracování statistických údajů

15/ způsoby předkládání návrhů na změny soutěžních a stavebních pravidel –
Ing. Cejnar
Návrh na změnu stavebních a soutěžních pravidel předkládají šeftrenéři a trenéři v termínu do 30.9.
běžného roku k projednání na předsednictvu KLeM ČR.
Návrhy jsou zpracovány následovně :
1/ Starý text pravidel je uveden normálním písmem přeškrtnutým ( xvxvxvxvxvxvxvxvx)
2/ Uvede se krátké odůvodnění navržené změny. Normálním písmem (vxvxvxvxvxvxvvxvxv)
3/ Nový návrh textu pravidel je uveden tučným písmem podtrženým ( vxvxvxvxvxvxvxvxv )
Ve schváleném textu pravidel bude změněna textu vyznačena svislou dvojitou čarou.

16/ informační a publikační činnost

Ing. Havel

Informace o dobré spolupráci s časopisem RCRevue a méně dobré spolupráci s časopisem RC Modely.
V RCR se podařilo vydat série článků o modelářských kategoriích a o práci předsednictva KLeM ČR a
redakce kdykoliv umožňuje zveřejnění aktualit. Nedostatkem je málo příspěvků pro zveřejnění od
ostatních členů předsednictva. Minimálně jsou i články nebo informace od jednotlivých trenérů či
šéftrenérů.
Dotazovna na web stránkách KLeM ČR funguje, ale četnost dotazů a žádostí o informace je poměrně
malá a některé dotazy jsou tak úzce specializované, že je nutné je odkazovat přímo na trenéry
jednotlivých kategorií, protože pro širokou obec modelářskou nemají význam.

17/ informace o finančním zabezpečení MČR a reprezentace pro rok 2013 –
Ing. Cejnar, Mgr. Navrátil
Prozatím nebyly s konečnou platností zveřejněny částky příspěvků od MŠMT

18/ různé - diskuse

všichni

- pojištění – prozatím platí pojištění pro zahraničí pouze na MS aME
- kalkulace financí na MS a ME je propočítáváno přibližně dle nákladů skutečně vynaložených dle výše
startovného, vzdálenosti konání, náročnosti dopravy, nutného počtu závodník a pomocného personálu

- na soutěže světového poháru nutné licence FAI
- P. Fencl nové adresy- zahrne J. Vosáhlo do seznamu funkionářů
- nový občanský zákoník nové uspořádání – metodické uspořádání bude zveřejněno.

Příloha č. 1 zpráva ze zasedání CIAM FAI
Zapsal : Ing. Petr Cejnar

Příloha č. 1
Hlavní rozhodnutí přijatá na výročním zasedání CIAM 2013
Pátek 26 duben 2013 09:47
Zasedání se letos zúčastnil mimořádně vysoký počet delegátů. Celkem bylo přítomno kolem 90 osob.
Bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi CIAM a FAME (FAI Air Sports Marketing and
Events, SA) v pátek odpoledne za přítomnosti delegátů.
Prezident CIAM Antonis Papadopoulos řekl: "Jako prezident CIAM jsem velmi rád, že začíná spolupráce
s FAME. Je opravdu důležité, aby CIAM zahájila tento projekt, protože nabídne řadu nových příležitostí,
aby se naše činnost stala zajímavější pro veřejnost a atraktivnější pro účastníky. "
V pátek odpoledne bylo uspořádáno Otevřené Fórum s programem:
Snížení počtu mistrovství, včetně moratoria na nová mistrovství a kombinace několika kategorií do jedné
akce.
Nové formáty mistrovství, které byly atraktivnější pro média i noví účastníky
Zákaz používání technických pomůcek (gyroskopů, telemetrie atd.), s uvážením toho, že většina mladých
modelářů ráda používá tato zařízení. Bránit se změnám a udržovat na dlouhou dobu stávající pravidla je
zřejmou překážka pro nové zájemce.
Několik delegátů, v neposlední řadě prezident AMA Bob Brown (USA), zdůraznilo, že je nutný nový
přístup k mistrovstvím a soutěžím, aby byli získáni noví účastníci a přilákána větší pozornosti k těmto
akcím.
Při zasedání bylo poprvé a velmi úspěšně použito elektronické hlasování, které přineslo významnou
úsporu času.
Papadopoulos řekl: "Tento systém se ukázal být velmi efektivní, zvláště pro vícekolové hlasováni. Oproti
systému používanému v předchozích letech (papírové lístky), je to rozdíl jako den a noc, mohu-li to tak
říci. Pro příklad, v loňském roce jsme potřebovali čtyři kola hlasování o udělení zlaté medaile CIAM a
protože bylo 6 kandidátů, trvalo hlasování skoro1 a půl hodiny. Letos se stejným počtem kandidátů a
stejným počtem kol to trvalo necelých 10 minut. "
Kromě návrhů na změny pravidel, které byly přijaty, byla přijata během zasedání tato hlavní rozhodnutí:
Budoucí soutěže
Byla přidělena organizace těchto soutěží:
2015 mistrovství světa:
2015 FAI Mistrovství světa volných modelů
F1A, F1B, F1C - Ulánbátar (Mongolsko) - 27.července do 03.08.2015
2015 FAI Mistrovství světa volného letu svahové létání modelů letadel
F1E - Zlatibor (Srbsko) - 2015 (datum bude upřesněno)
2015 FAI Mistrovství světa akrobatický model letadla
F3A - Dübendorf (Švýcarsko) - 6.srpna do 16.srpna 2015
2015 FAI Mistrovství světa víceúlohových větroňů
F3B - Deelen (Nizozemsko) - 2015 (datum bude upřesněno)
2015 Mistrovství světa FAI pro RC házedla
F3K - Ludbreg (Chorvatsko) - 19.července do 26.července 2015
2015 Mistrovství světa FAI pro halové akrobatické modely
F3P - Warszawa, Prusków (Polsko) - 2015 (datum bude upřesněno)
2016 mistrovství světa:
2016 FAI Mistrovství světa modelové řady Control Aircraft
F2A, F2B, F2C, F2D - Perth (Austrálie) - 2016 (datum bude upřesněno)
Kontinentální mistrovství 2014:
2014 Mistrovství Evropy FAI volných modelů
F1A, F1B, F1C - Salonta (Rumunsko) - 23.srpna do 29.srpna 2014 - přiděleno v roce 2012
2014 FAI mistrovství Evropy Svahových modelů
F1E - Martin (Slovensko) - 2014 (datum bude upřesněno) - přiděleno v roce 2012

2014 FAI Mistrovství Evropy akrobatických modelů
F3A - Bendern (Lichtenštejnsko) - 11.července do 19.července 2014
2014 FAI asijsko-oceánské mistrovství akrobatických modelů
F3A - Pattaya (Thajsko) - 11.května do 17.května 2014 - udělena v roce 2012
Kontinentální mistrovství 2015:
2015 Mistrovství Evropy FAI volné modely juniorů
F1A, F1B, F1P - Místo bude upřesněno (Rumunsko) - 2015 (datum bude upřesněno)
2015 Mistrovství Evropy FAI pro halové volné modely
F1D - Bělehrad (Srbsko) - 2015 (datum bude upřesněno)
2015 Mistrovství Evropy FAI pro upoutané modely
F3A, F2B, F2C, F2D - Místo bude upřesněno (Bulharsko) - 2015 (datum bude upřesněno)
2015 Mistrovství Evropy FAI pro kosmické modely
Dněpropetrovsk (Ukrajina) - 1 září-8 9. 2015
Ocenění:
Zlatá medaile CIAM FAI: paní Jo Halman (GBR.)
Medaile Andreje Tupoleva: Vladimir CIPCIC (SRB.)
Diplom Alphonse Penauda: Sandor KALMAR (HUN)
Diplom Andreje Tupoleva: Antony MOTT (USA)
Diplom Antonova: Michael Ramel (GER)
Diplom Franka Ehlinga: Nikola CVJETICANIN (SRB.)
Stipendium CIAM: Loic BURBAUD (FRA). Vítězi bude udělen nový diplom s názvem "Spirit of Flight".
Volby předsednictva
Předseda: Antonis Papadopoulos (GRE)
1. místopředseda: Gerhard Wöbbeking (GER)
2. místopředseda: Kevin Dodd (USA)
3. místopředseda a pokladník: Andras Ree (HUN)
Tajemník: Massimo Semoli (SUI)
Technický tajemník: paní Jo Halman (GBR.)
Předsedové Subkomisí
F1 Volné modely - Ian Kaynes (GBR)
RC akrobacie - Michael Ramel (GER)
RC větroně- Tomáš Bartovský CZE)
RC Helikoptéry - Dag Eckhoff DEN)
RC Pylony - Rob Metkemeijer (NED)
Dalších 5 předsedů subkomisí bylo potvrzeno pro druhý rok jejich funkčního období.
Technický zástupci se zvláštním pověřením
Styčný důstojník pro Asijské plážové hry: Rob Metkemeijer
Další zasedání
Výroční schůze CIAM 2014 se bude konat v Lausanne (SUI) od od 11. do 12. 04. 2014.
Členové předsednictva se sejdou 6.-7. 12.2013 a 10.4.2014 tamtéž

