ZÁPIS č. 6 - 2011
ze schůze předsednictva KLeM ČR, které se konalo v sobotu 5. března 2011
od 9,00 hod ve Svitavách

-----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
Předsednictvo: Ing. Cejnar Petr, Samek Jindřich, Apeltauer Lumír, Ing. Bartovský Tomáš,
Ing. Havel Jiří, Vosáhlo Jaroslav, Ing. Vosejpka Jan
SMČR:
Mgr. Navrátil Miroslav předseda SMČR
Pozváni: organizátoři MČR a mezinárodních soutěží dle kategorií vypsaných v kalendáři SMČR

Program jednání
Dopolední jednání
Instruktáž pořadatelů mezinárodních soutěží a mistrovství republiky a instruktáž šéftrenérů a trenérů
- obecná část - informace pro pořadatele obecná část
- jury jeden člen komise nebo z předsednictva KLeM, dva mohou být ze soutěžích + jeden
náhradník
- změna pravidel pro použití 2,4GHz bod 6.3.3
- omezení konzumace požívání alkoholických nápojů
- vystavení výsledkových listin zaslání na sekretariát SMČR a kluby
- vyúčtování se sekretariátem SMČR info M. Navrátil
Organizační zajištění mistrovství republiky 2011 p. Samek
- Mistrovství H,A3,P30 přeloženo na termín 22.10.2011z důvodu zaneprázdnění pořadatele
Informace o finančním zajištění MČR
p. Samek
Organizační zajištění mezinárodních soutěží
Ing. Vosejpka
Směrnice č. 14 o zasílání přihlášek do zahraničí prostřednictvím KLeM - Ing. Cejnar
Diskuse
- zaslat jmenovací dekrety pro reprezentanty pro podporu reprezentantů - na vyžádání zašle Mgr. Navrátil
- možnost využití zadní strany repre triček pro reklamní účely sponzorů bylo schváleno předsednictvem
SMČR
- pojištění - vysvětlen problém zprostředkování pojištění. Nová pojistná smlouva bude podepsána v
průběhu měsíce dubna 2011 v návaznosti na konec pojistné smlouva stávající.

Odpolední jednání
1/ Kontrola plnění úkolů:
Úkol č. 4/2 Zájem České republiky o pořádání mistrovství Evropy v kat. F3M v r. 2013.
Po jednání předsednictva CIAM FAI v prosinci 2010 zatím není kategorie F3M zařazena do
seznamu pro konání MS nebo ME. V případě zařazení do seznamu, bude podán návrh na
uspořádání mistrovství v ČR.
Úkol č. 1/5 – Sledovat zařazení do seznamu CIAM FAI pro pořádání MS, ME a předložit přihlášku.
Zodpovídají: Ing Bartovský, Ing. Havel
Informace po jarním zasedání CIAM FAI

Úkol č. 8/2 Připravit rozdělení které informace kdo připraví a ve kterém odkazu budou zveřejněny.
zodpovídá: Ing. Cejnar, Ing. Bartovský termín: 22. květen 2010 SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Zápisy z jednání předsednictva KLeM ČR budou od zápisu č. 4/2010 zveřejňovány na webové
stránce zodpovídá: Ing. Cejnar, Ing. Bartovský termín: 22. květen 2010 SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Zápisy zveřejněny , materiál odpovědnosti jednotlivých členů předsednictva za oddíly na
www stránkách v příloze zápisu. SPLNĚNO
Úkol č. 2/5: Dopracovat vzhled stránek KLeM ČR do konce ledna 2011. Zodpovídá: Ing. Cejnar,
Ing. Bartovský
Ing. Bartovský postupně stránky upravuje a doplňuje. SPLNĚNO
Úkol č. 3/4 : Pokračovat ve zpracování nahlášených soutěží a zpracování Kalendáře pro rok 2011.
Úkol splněn. Kalendář předán do tisku a ke zveřejnění.
Kalendář vydán. SPLNĚNO
Nový termín hlášení soutěží do kalendáře
Úkol č. 4/4 : Zajistit publikování změny termínu pro nahlášení soutěží na rok 2012 na stránkách SMČR a
KLeM ČR zodpovídají: Ing. Cejnar, Ing. Bartovský SPLNĚNO
Reprezentace na rok 2011
Úkol č. 7/4: Seznam bude zveřejněn v oddílu reprezentace na www KLeM ČR.
zodpovídá: Ing. Vosejpka
Úkol č. 4/5 Zajistit publikování seznamu na www KLeM stránkách do konce ledna 2011.
zodpovídá: Ing. Vosejpka SPLNĚNO
Návrh doplňků do pravidel F3F a F3K
Úkol č. 8/4: Návrhy odeslat kanceláři FAI do 15. 11. 2010 jako návrh ČR
zodpovídá: Ing. Bartovský – připravit
Splněno. Návrhy bude projednávat plénum CIAM FAI v dubnu 2011.
Informace po jarním zasedání CIAM FAI - Zodpovídá Ing. Bartovský
Úkol č. 13/4: Uveřejnit výsledky z jednotlivých MS a ME na www stránkách KLeM ČR. U sportovců
kteří se umístili na 1. - 3. místě zveřejnit i jejich fotografie se stručným popisem.
Úkol trvá. SPLNĚNO
Úkol č. 5/5 – Informaci o termínu zasílání žebříčků zpracuje pro kluby J. Vosáhlo.
Text zahrnut do informace pro kluby

SPLNĚNO

Úkol č. 6/5 Reprezentace na rok 2011 – návrh výjezdů Uveřejnit přehled výjezdu na stránkách KLeM
ČR.
Byl schválen předložený materiál pro výjezdy reprezentantů na rok 2011. Příloha č. 1
Zodpovídá Ing. Vosejpka, Ing. Bartovský SPLNĚNO
a/ Byl odsouhlasen způsob předkládání návrhů na změny textů pravidel následovně:
 starý text bude uveden normálním písmem přeškrtnutý ( xvxvxvxvxvxvxvxvx)
 nový text tučným písmem podtržený ( vxvxvxvxvxvxvxvxv )
 v textu pravidel bude změněna textu vyznačena svislou dvojitou čarou.
PLATNÉ TRVALE

Úkol č. 7/5 - Zpracování kalendáře soutěží mládeže pro potřeby SMČR zajistí L. Apeltauer .
SPLNĚNO
Úkol č. 8/5 – c/ Na základě informace o neúčasti Michala Bereka na ME byl uložen:Informovat o situaci
trenéra volných modelů A. Tvarůžku a vyzvat jej k projednání
záležitosti se jmenovaným a zajistit případnou úhradu vynaložené částky. Současně informovat
trenéry a připomenout postup pro výjezd reprezentantů na MS a ME.
Zajistí : Ing. Cejnar SPLNĚNO
2/ Informace z jednání předsednictva SMČR
Ing. Cejnar
- kalendář e jednotlivých odborností byly vydány
- uhrazeny a vyřízeny všechny pohledávky za reprezentanty, kteří se nezúčastnili MS a ME, přesto
že bylo zaplaceno startovné
- kalendáře pro soutěže žáků byly zpracovány a MR jsou připravena
- členská základna - přehled v dalším textu
- finanční krytí reprezentace - pro letecké modeláře je největší podíl finanční prostředků z
celkového podílu všech modelářských odborností. Přehled v dalším textu.
- vypsání konkurzů na pořádání MS a ME. Nepředpokládáme konání ME a ME v nejbližší době.
- projednána směrnice pro jednání s mezinárodními federacemi
- možnost projednání hostování členů SMČR v různých klubech s tím, že licence zůstává stejná a
jako člen je hostující člen vykazován pouze v mateřském klubu.
- projednání nové pojistné smlouvy - březen duben - zodpovídá Mgr. Navrátil, Ing. Cejnar
Úkol č. 1/6 : Informace ze jednání předsednictva SMČR přeloží Ing. Cejnar
3/ Příprava a zajištění mezinárodních soutěží
Ing. Vosejpka
- projednání letiště Všechov, snad zatím k dispozici, ostatní soutěže bez problémů
4/ Příprava výjezdů reprezentace v r. 2011
- předběžné přihlášky odeslány
Úkol č. 2/6: Sledovat zajištění výjezdů.

Ing. Vosejpka

5/ Finanční zajištění výjezdů reprezentace

Mgr. Navrátil

Ing. Vosejpka

Plán a finanční zabezpečení výjezdů bylo zapracováno do finančního plánu na rok 2011. Vedoucí
jednotlivých výjezdů na MS a ME musí s dostatečným předstihem předat ekonomickému oddělení SMČR
finanční rozpočet akce dle směrnice č.8 – z prostředků SMČR uhradit nutné platby dle propozic, pokud
příspěvek dosahuje dané výše (startovné, ubytování, banket, případně společné stravování), ostatní
platby si hradí účastníci přímo. Vedoucí družstva vybere od účastníků takovou částku, z které zajistí
úhradu rozdílu nutných plateb pohledávky za Svazem před odjezdem. Sponzorské dary budou zúčtovány
do celé akce.
Tabulka jednotlivých výjezdů a přidělených příspěvků
příspěvek
Pro rok 2011 byly schváleny a do finančního plánu zařazeny výjezdy na tyto MS a ME :
Letecké modelářství
- MS
F1A,B,C
Argentina
23.-30.4.
Embalse
61,o
F1E s+j
Srbsko
5.-11.6.
Zlatibor
41,o
F3A
USA
23.-31.7.
Muncie
nejedou
F3B
Čína
23.-29.9.
Laiwu, Lake Xueye 57,o

F3D
F3K

Austrálie
Švédsko

10.-14.8.
3.-10.7.

Bundaberg
Arboga

115,o
5,o

F2A,B,C,D
F3J s+j
F4B,C
F1A,B,P j.
F5
F1D s+j

Polsko
Slovinsko
Rumunsko
Slovinsko
Ukrajina
Srbsko

23.-31.7.
18.-27.8.
22.-30.7.
10.-17.7.

Czestochowa
Bovec
Ploiesti
Novo Mesto

39,o
82,o
nejedou
32,o

9.-14.8.

Beograd

- ME

5,o
19,o

6/ Podklady pro jednání CIAM FAI
Ing. Bartovský, Ing. Havel
Podklady zpracované a projednané na předchozím jednání předsednictva pro kategorie F3A a F3K.
7/ Stav a složení členské základny
letecké
mládež
lodní
mládež
automobil
mládež
raketové
mládež
plastikové
mládež
železniční
mládež
celkem
mládež
Celkem čl.
Počet modelářských h klubů :

Mgr. Navrátil
2009
3766
1051
465
163
267
151
115
101
450
120
179
80
5242
1665
6907

2010
4185
1035
474
156
258
147
119
111
461
122
170
75
5667
1646
7313

2011
4231
1063
469
160
261
127
127
106
443
111
170
59
5691
1626
7317

2009 - 439
2010 - 442
2011 - 433

8/ Různé
- Byl projednán stav základny rozhodčích a věkové složení evidovaných rozhodčích a lektorů. Bylo
konstatováno, že pro období od roku 2011 bude zrušen limit platnosti rozhodcovských licencí
"TRVALE" - s odůvodněním věkového limitu 60ti let s ukončením v roce 2015 .
Důvodem je množství změn v pravidlech FAI a SMČR, s nimiž pak nemusí být tito stávající rozhodčí a
lektoři seznámeni.
Platí tak pro všechny rozhodčí a lektory limit čtyř let platnosti jejich licence rozhodčího - lektora a
následná obnova účastí na školení.
Úkol č 3/6 : Postupně sledovat
Zodpovídá: J. Vosáhlo
- Byly projednány nové návrhy na diplomy pro "C s 2mi diamanty" . Odsouhlaseno.
Úkol č. 4/6: Zajistit tisk diplomů.
Zodpovídá: J. Samek
- Vytavování mezinárodních licencí - celoročně s termínem vystavení do 15ti dní. Jednotliví členové si
dojednávají vystavení licence individuálně s Mgr. Navrátilem.

- Projednán návh na uznání rekordu v kategorii F5D č. 90 - rychlost na uzavřené trati. Rekord utvořen J.
Sedláčkem na MS v USA časem 61,8 sek. Podklady projednány a rekord byl uznán jako platný a bude
zapsán do seznamu rekordů SMČRÚkol č. 5/6 : Zapsat uznaný rekord do seznamu
Zodpovídá: Ing. J. Vosejpka
- Projednán návrh na bezpečnostní změnu v pravidlech pro upoutané modely. Návrh na zvýšení hmotnosti
zkušebního závaží pro zkoušku pevnosti řídících lanek dle návrhu p. Rajcharta byl schválen.
Úkol č. 7/6: Návrh zapracovat do pravidel .
Zodpovídá: J. Vosáhlo. J. Samek
- firma Panocha Repro team - předložila návrh na tisk kalendářů soutěží a časopisu Český modelář s
využitím symboliky SMČR a KLeM. Projednat výši nákladů na současný tisk a tisk dle nabídky firmy
Panocha. Podle výše nákladů volit zhotovitele.
Úkol č. 8/6 : Posoudit výhodnost nabídky a nákladů
Zodpovídá: Ing. Bartovský, Mgr. Navrátil
- pro informaci klubů a členů KLeM ČR kromě zápisů bude vydávám modelářský briefing
v podobě "Jarní" a "Podzimní". Zde budou shrnuty nejdůležitější informace pro modelářskou veřejnost
Úkol č 9/6: Zpracovat připomínky do projednaného dokumentu. Zodpovídá: Ing. Cejnar, Ing. Bartovský

V Praze dne 5.3. 2011
Zapsal: Ing. Petr Cejnar
Přílohy: - Jarní briefing

Jarní briefing KLeM ČR 2011
Nejdůležitější všeobecné informace pro letecké modeláře pro sezónu roku 2011
1/ Byl zveřejněn Sportovní řád SMČR platný pro rok 2011. Nejpodstatnější změnou je úprava pravidel
pro použití vysílací frekvence 2,4GHz na soutěžích RC modelů (bod 6.3.3. pravidel).
2/ Na www stránkách KLeM ČR jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání předsednictva KLeM ČR.
3/ Informace o činnosti a pro letecké modeláře jsou zahrnuty v jednotlivých oddílech www stránek
(pravidla pro reprezentaci, reprezentanti, MS, ME, výsledky z MS a ME v oddílu reprezentace, plán
zasedání předsednictva - v dokumentech a pod.). Projednávané materiály jsou též jako přílohy zápisů.
4/ Již skoro rok funguje nový oddíl na www stránkách KLeM ČR - "Dotazy a odpovědi". Odpovědi
zajišťuje Ing. Jiří Havel.
5/ Jsou zveřejněny podmínky pro zařazení do reprezentace pro rok 2012.
6/ Termín pro nahlášení leteckých modelářských soutěží a akcí byl sjednocen na

15.10. příslušného roku pro soutěže a akce pořádané v roce následujícím (mezinárodní soutěže,
mistrovství, veřejné soutěže, akce). Do tohoto termínu budou přijímány návrhy pro zpracování
kalendářů ( do kalendáře FAI, SMČR mistrovství, veřejné a akce).
7/ Předsednictvo SMČR schválilo novou Směrnici č. 14 o komunikaci s mezinárodními federacemi.
Všechny dokumenty zasílané do zahraničí budou zasílány prostřednictvím sekretariátu SMČR po jejich
odsouhlasení předsedou příslušné odbornosti a předsedou SMČR.
8/ Mezinárodní licence FAI jsou vydávány na sekretariátu SMČR průběžně, po zaslání nebo předložení
platného průkazu SMČR s vylepenou známkou pro příslušný rok a uhrazení poplatku za vystavení. O
licenci musí požádat zájemce minimálně 15 pracovních dní před výjezdem na soutěž.
9/ Pro organizaci soutěží především RC kategorií elektromodelů a RC větroňů lze s výhodou využít
program SORG V2 ke stažení na www: http://software.sgames.cz/. Program poskytuje mnoho užitečného
pro řízení soutěží od rozlosování, přes průběžné počítání výsledků až po konečné sestavení výsledkových
listin. Podrobnější informace na www stránkách.
10/ Upozorňujeme všechny pořadatele soutěží a modelářských akcí na nutné zajištění bezpečnosti všech
zúčastněných osob na dané akci a dodržování opatření proti nadměrnému požívání alkoholických nápojů
a užívání omamných prostředků včetně provozování modelů pod vlivem těchto látek.
11/ Při létání s modely dbejte zvýšené opatrnosti jak vůči osobám ve Vaší blízkosti, tak i vůči ostatním
uživatelům vzdušného prostoru.

V Praze dne 15.3.2011
Předsednictvo KLeM ČR

