ZÁPIS č. 7 - 2011
ze schůze předsednictva KLeM ČR, které se konalo v sobotu 11.června 2011
od 9,00 hod v Hradci Králové

-----------------------------------------------------------------------------------------------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

Program 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
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
Splněno.
Úkol 5/5 – Informaci o termínu zasílání žebříčků zpracuje pro kluby J. Vosáhlo.
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. 2/6: Sledovat zajištění výjezdů.

Ing. Vosejpka

Úkol č. 4/6: Zajistit tisk diplomů.
Splněno
Úkol č. 5/6 : Zapsat uznaný rekord do seznamu
Splněno
Úkol č. 7/6: Návrh zapracovat do pravidel .
Splněno návrh bude zařazen do pravidel od 1.1.2012
Úkol č. 8/6 : Posoudit výhodnost nabídky a nákladů

Zodpovídá: J. Samek
Zodpovídá: Ing. J. Vosejpka
Zodpovídá: J. Vosáhlo. J. Samek
Zodpovídá: Ing. T Bartovský,
Mgr. Navrátil

Úkol trvá.
Úkol č 9/6: Zpracovat připomínky do projednaného dokumentu. Zodpovídá: Ing. Cejnar, Ing. Bartovský
Materiál pod hlavičkou "Jarní briefing" je přílohou zápisu č.6 ze zasedání 3.5.2011

Úkol splněn.
2/ Informace z jednání předsednictva SMČR
Ing. Cejnar
- kalendáře soutěží žáků a mládeže – zaslány na KÚ
- na www.stránkách SMČR byla zavedena fotogalerie úspěšných sportovců z MS, ME a SP
s uvedením : jména, umístění, kategorie, klubové příslušnosti
Úkol - vedoucí repre družstev zajistí foto úspěšných sportovců na vrcholných soutěžích MS a ME
- nová pojistná smlouva Kooperativa a.s. a SMČR č. 7720554283 byla podepsána a je uvedena na
web stránkách SMČR včetně formuláře „Hlášení pojistné události“
2. informace ze SSS ČR

Ústní informaci podal M.Navrátil
- schválen plán oprav objektů SSS ČR na rok 2011
- ukládá čl svazům pokračovat v získávání LV nemovitého majetku klubů
- informace o činnosti Dozorčí komise SSS ČR - ukládá svazům dodržovat Zásady programů MŠMT
- věnovat pozornost čerpání dotací a jejich kontrol
- rozdělení fin. prostředků od MF ČR ve výši 18mil Kč dle klíče pro SMČR 726,7 tis. Kč
- Sazka a.s. v insolvenci, 26.5. proběhne jednání věřitelů. V této souvislosti poskytne společnost
SYNOT formou daru částku 2mil. Kč., po doručení bude rozdělena na svazy.
- JUDr.Ing. Ertl byl ministrem MŠMT ČR jmenován členem Rady ministra pro otázky sportu a
současně navržen do funkce tříčlenné výkonné Rady Zeleného ostrova.
3. výsledky hospodaření za rok 2010
Předsedkyně KK SMČR člen KK Luděk Mátl ústně.
KK SMČR zpracovala zprávu o hospodaření za rok 2010, L.Mátl podal podrobnou informaci o stavu
majetku, finančních prostředků, příjmů a výdajů.
P SMČR souhlasí s pořízením nového SW vybavení pro vedení administrativy a účetnictví sekretariátu
SMČR.
Plán kontrol čerpání dotací MŠMT ČR 2011 :
- státní sport. reprezentace
- září 2011 Luděk Mátl
- opravy a údržby strojů a zařízení
- listopad 2011 Vladimír Skořepa
P SMČR vzalo na vědomí přednesenou zprávu o hospodaření za rok 2010. Je určena pro vnitřní potřebu
P SMČR.
4. plán a finanční krytí M ČR, postup. soutěží
Plán a finanční krytí M ČR a postupových soutěží mládeže bylo zapracováno do finančního plánu
SMČR. Smlouvy s uvedením způsobu vyúčtování zajistí průběžně sekretariát. Pořadatelům, mimo M ČR
mládeže, nebude poskytována záloha. Vyúčtování musí být provedeno do jednoho měsíce po skončení
akce. V případě nedodržení termínu, částka určená na akci zůstává SMČR
Rozdělení fin. příspěvků na jednotlivé akce je součástí zápisu jednotlivých rep. klubů.
5. plán výjezdů
Odsouhlasen plán výjezdů mikrobusem
13.-23.5.
MS SRC
15.-19.6.
ME „C“
10.-17.7.
ME „FF“ jun.
2.-9.9.
MOROP
28.8-3.9.
MS F1E
5.-9.10.
SP aket
10.-15.11.
SS Plast.

ČR
ITA
SLO
ESP
SRB
SLO
GBP

Beneš
Kopecký-Špinar
Straka
Polák
Zima
Pavka
Navrátil

6. programy MŠMT - finanční rozdělení bude zveřejněno na stránkách hlavní stránce SMČR

Zálohy na programy MŠMT ČR nebudou poskytovány.
7. různé
 informace ze zasedání CIAM FAI – M.Navrátil ústně
- požádat AeK ČR o vznesení dotazu na FAI, z jakého titulu jedná Guy Revel jménem ČR. SMČR
G.Revela nenominoval na žádnou funkci ani jej nezplnomocnil k jednání a zastupování v
orgánech CIAM FAI.
- problematika juniorské reprezentace RC větroňů - ukládá p.K.Koudelkovi zpracovat koncepci
rozvoje kat. RC větroňů
termín : 30.9.2011
- licence FAI - při nepředložení národní licence nebude licence FAI vystavena
- předsedové republikových klubů – zápisy z jednání zasílat na sekretariát SMČR
3/ Informace z jednání CIAM FAI
Ing. Bartovský
Zápis z jednání není k termínu jednání KLeM k dispozici. Z jednání nebylo zásadních ujednání. O
technických změnách byli informováni přímo trenéři.
4/ Výkonostní stupně - stav
p. Samek
Přehled držitelů v příloze zápisu a v samostatné oddíle.

5/ Vypsání MČR na r. 2012

p. Samek

Letecké modelářství
Podle pravidel SMČR není automatický nárok na pořádání mistrovství republiky v jednotlivých
kategoriích. Mistrovství České republiky v příslušné kategorii by mělo být v návaznosti na mistrovství
světa, nebo mistrovství Evropy a účast na M ČR by měla být jednou z podmínek pro výběr reprezentace
na následující roky. Konkurs na pořadatele jsou též vypsány na naše národní kategorie v případech, kdy
má národní kategorie pravidla, na která navazuje podobná mezinárodní kategorie. Konkurs na pořadatele
je vypisován i v případech, kdy je příslušná kategorie více rozšířená v členské základně, nebo má
předpoklad pro další rozvoj.
Jsou vyhlášeny konkursy na pořadatele M ČR v těchto kategoriích:
Mistrovství pro mládež
MČR mládeže - volné modely: F1A, F1H, A3, H, P30 (mistrovství pro všechny kategorie společné)
MČR mládeže - upoutané modely: UR20, UŠ (mistrovství pro všechny kategorie společné)
MČR mládeže - rádiem řízené modely: RCH (mistrovství pro všechny kategorie společné)

Mistrovství ČR pro rok 2012 (bez rozdílu věkových kategorií)
Volné modely:
F1A, F1B, F1C, F1D, F1E, F1G, F1H, F1J, H, A3, P30, P3
Upoutané modely:
F2A, F2B, F2D, UŠ, UR20, UR25
RC-motorové modely :
F3A, F3D, F5D, F3P, F6B, F3M, RCA
RC-tichý let:
F3B, F3F, F3J(s+j)*, F3K (s+j)*, RCH, RCV2, RCVM
Makety:
F4B, F4C, SUM
Modely s elektropohonem:
RCE7, RCEN, RCEJ; RCEO, RCEA, RCEK

U kategorii, které jsou vypsány bez rozdílu věkových skupin, to znamená, že výsledková listina bude
společná pro všechny zúčastněné a bude vyhlášen pouze jeden mistr republiky (jedna sada medailí).
Žáci i junioři se mohou této soutěže zúčastnit, ale budou uvedeni ve společné výsledkové listině, pouze u
jejich jména se uvede věková skupina z důvodu rozlišení.
Výjimkou jsou kategorie F3J a F3K, kde mohou být vyhlášeni i mistři republiky ve věkové skupině
juniorů (dvě sady medailí). Hlavním důvodem je nominace na navazující MS a ME v těchto kategoriích.
Podmínkou pro vyhlášení mistra je start nejméně 5 soutěžících v této věkové skupině. Pro tento případ
se vyhodnocují žáci společně s juniory.
Je možné přihlásit tři druhy mistrovství republiky (viz Sportovní řád ČR odstavec 2.3.). Pořadatelé
musí předem do propozic napsat o které žádají:
a/ Mistrovství republiky je uzavřená soutěž pro členy SMČR.
b/ 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.
c/ 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.
V návaznosti na množství finančních prostředků a předpoklad možnosti čerpání v následujících letech
předsednictvo provedlo rozdělení jednotlivých kategorií do skupin podle nichž budou zohledňovány
příděly finančních prostředků pro jednotlivá mistrovství.
1. skupina - mistrovství v mezinárodních kategoriích a některých soutěží mládeže podle národních
pravidel
F1A,B,C,D,E,
F3B, F3J, F3K, F3A, F3D + F5D
kategorie mládeže - H, A3, P 30,
2. skupina - mistrovství v mezinárodních kategoriích nezařazených ve skupině 1. a národní kategorie
F1H, J, G,
F3F,
národní pravidla - H, A3, P30, UŠ, UR 20, UR 25, SUM, RCA, RCV 2, RCVM, RCVN, RCVS, RCEJ,
RCEK, RCEO
3. skupina - mistrovství podle národních pravidel s účastí soutěžících nižší než 15 účastníků
Zařazení jednotlivých mistrovství do skupin není pevně stanoveno a podle zájmu modelářské veřejnosti,
počtu účastníků a množství finančních prostředků lze zařazení pozměnit.
Termín pro zaslání přihlášky do konkursu na pořádání MČR je do 15.října 2011 a posílá se na
sekretariát SMČR.
Úkol č. 1/7 Informaci o vypsaných MČR pro rok 2012 zveřejnit na stránkách SMČR.
Zodpovídá: J. Samek

6/ Stav přípravy reprezentačních družstev

Ing. Vosejpka
Předsednictvo projednalo stížnosti na způsob nominace reprezentačního družstva juniorů kategorie F1A a
rozhodlo o nominaci na ME v r. 2011 následovně:
Reprezentační družstvo tvoří: Marek Jurina, Adam Blažek, Daniel Rossler
Náhradníci: T. Vosejpková. V. Papež
Současně s tímto předsednictvo stanovilo kriteria pro reprezentanty na r. 2011 pro kvalifikaci na rok
2012: - Světový pohár 2011 Všechov

- Český pohár 2011
- MČR mládeže
- MČR seniorů
- podzimní soustředění
Výsledky těchto závodů určí pořadí a první 3 soutěžící budou zahrnuti do reprezentačního družstva. Další
3 v pořadí budou zařazeni jako náhradníci. Ruší se institut divoké karty trenéra.
Termín vyhodnocení do 15.10.2011.
Úkol 2/7 Informovat předsedu SMČR, šeftrenéra volného letu a trenéra kategorie F1A juniorů o tomto
rozhodnutí. Současně informovat soutěžící.
Zodpovídá: Ing. Cejnar - SMČR, šeftrenér
Ing. Vosejpka - trenér a soutěžící

V souvislosti s problematikou nominací reprezentantů v jednotlivých kategoriích rozhodlo předsednictvo
KLeM následovně:
- k datu 15.10. běžného roku bude sestavena reprezentace pro rok následující
- reprezentaci tvoří 3 reprezentanti a 3 náhradníci
- v nominačních kritériích bude bezpodmínečně zahrnuto MČR - účast povinná
- ruší se volné karty v působnosti trenérů
Úkol č. 3/7 Informovat trenéry jednotlivých kategorií
7/ Vypsání mezinárodních soutěží na r. 2012

Zodpovídá: Ing. Vosejpka

Ing. Vosejpka

Předsednictvo KLeM ČR předpokládá uspořádání těchto mezinárodních soutěží v roce 2012:
- dvousoutěž SP F1E v březnu
- Eurotour F3F
- SP F2A, F2B
- SP F1A,B,C - pokud bude k dispozici letiště
- F3D
- SP F3A
- SP F3B
- SP F3J
- F3K
- F3M
- F6B
Termín pro zaslání přihlášky na pořádání mezinárodních soutěží je do 15.října 2011 a posílá se na
sekretariát SMČR. Přihlášení soutěže do seznamu mezinárodních soutěží FAI se provádí po
schválení předsednictva KLeM ČR a předsednictva SMČR a úhrada poplatků je provedena
prostřednictvím sekretariátu SMČR (vklad v € ).
Tiskopisy pro přihlášení soutěží jsou k dispozici na stránkách SMČR.
Úkol 4/7 Sledovat jednotlivé zájemce o pořádání mezinárodních soutěží
Zodpovídá: Ing. Vosejpka
8/ Informace o plnění koncepce rozvoje mládeže p. Apeltauer

Informaci předložil L. Apeltauer. Předsednictvo konstatovalo, že je plněna přijatá koncepce a úspěšně
jsou realizována jak krajská kola mládeže, tak i pořádání MČR mládeže.
9/ Různé
- odsouhlaseni trenéři pro kategorii F5D - J. Sedláček
pro kategorii Q 40 - T. Anderlík
- přehled držitelů licencí FAI je možno zjistit na http://www.fai.org/sportinglicences_validity (není zaručena plná
funkčnost stránek a vyhledávače

V Praze dne 11.6. 2011
Zapsal: Ing. Petr Cejnar
Přílohy: Přehled držitelů výkonnostních tříd - jako samostatný soubor

