ZÁPIS č. 8 - 2011
ze schůze předsednictva KLeM ČR, které se konalo v sobotu 5. října 2011
od 9,00 hod v Hradci Králové

-----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
Předsednictvo: Ing. Cejnar Petr, Samek Jindřich, , Ing. Bartovský Tomáš, Ing. Havel Jiří,
Vosáhlo Jaroslav, Ing. Vosejpka Jan
SMČR: Mgr. Navrátil Miroslav předseda SMČR, K. Koudelka místopředseda SMČR
Omluven: Apeltauer Lumír
Přizván: M. Rajšner - trenér kategorií RC větroňů

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 trvá.
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 trvá.

2/ Informace z jednání předsednictva SMČR:
A/ Hlavním bodem jednání bylo odsouhlasení a vypsání návrhů na pořádání MČR a mezinárodní soutěže
v ČR v roce 2012.
Podle pravidel SMČR není automatický nárok na pořádání M ČR. Mistrovství v příslušné kategorii by mělo
navazovat na MS nebo ME a účast na M ČR by měla být jednou z podmínek pro výběr reprezentace. Konkurs na
pořadatele ale také vypisujeme 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, 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

Všechny kategorie 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 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.
Vypsání mezinárodních soutěží na rok 2012
Předpokládáme uspořádání těchto mezinárodních soutěží:
- dvousoutěž SP F1E v březnu ,
- Eurotour F3F,
- SP F2A, F2B
- SP F1A,B,C
- F3D
- F3A
- F3B
- F3J
- F3K
- F3M
Připomínáme, že za zapsání soutěže na seznam mezinárodních soutěží FAI se platí prostřednictvím
sekretariátu SMČR vklad v Kč.
Výše poplatků je podle dostupných údajů následující:
Mistrovství světa .............................................................. = 500 Euro
Mistrovství Evropy ........................................................... = 300 Euro
Jiná limitovaná mezinárodní soutěž................................... = 70 Euro
OSTATNÍ SOUTĚŽE:
Otevřená mezinárodní soutěž (včetně Světového pohár) .... .....= 70 Euro.
Otevřená národní soutěž nebo soutěž v mezinárodním seriálu = 40 Euro.
Bez zaplacení vkladu nebude akce přihlášena.

3/ Stav přípravy kalendáře leteckomodelářských soutěží na rok 2012
Formulář pro zadávání termínů pořádání soutěží byl umístěn na www stránkách. Je evidováno přes
800 soutěží včetně M ČR.
Odsouhlaseno konání SP v kategoriích : F3A, F3F, F2B, F2A,B,C,D, F1A,B,C, F1E
Mezinárodní soutěže: F3D,F3B, F3J, F3M,
Kalendář nahlášených soutěží bude zpracován dle systému z předchozích let a uveřejněn na www
stránkách SMČR v oddílu Leteckých modelářů.
Úkol 1/8: Zpracovat konečnou podobu kalendáře soutěží a předložit ke korektuře.
Zodpovídá: Ing. Bartovský a členové předsednictva

4/ Stav přihlášek na mezinárodní soutěže
Nahlášené mezinárodní soutěže byly zpracovány na odpovídajících formulářích a k termínu 15.11. budou
předány na FAI.
Úkol 2/8: Sledovat předání přihlášek a zanesení soutěží do kalendáře FAI.
Zodpovídá: Ing. Bartovský, Mgr. Navrátil

5/Návrh změn ve Sportovním řádu FAI a ostatní vůči FAI
Kromě změn navrhovaných již na předchozích jednáních nejsou ze strany SMČR předkládány další
návrhy.
V dalším byly projednány:

a/ projednány seznamy mezinárodních rozhodčích a jejich potvrzení případné změny. Předsednictvo
odsouhlasilo současný stav s výjimkou zařazení Ing. Davida Kyjovského místo p. Matuly v kategorii
akrobatických modelůF3A
b/ odsouhlasen stávající seznam technických delegátů do komisí CIAM FAI
ÚKOL 3/8: Zaslat potvrzené seznamy na sekretariát FAI
Termín 15.11.2011

Zodpovídá: Mgr. M Navrátil

c/ Opětovně předložit žádost o převedení kategorie F3M do kategorie MS a ME
ÚKOL 4/8: Předložit žádost na zasedání CIAM FAI
Termín 15.11.2011

Zodpovídá Ing. T. Bartovský.
Ing. J. Havel

6/ Návrh změn Sportovního řádu SMČR
Byly projednány následující úpravy pravidel:
Pro podávání návrhů na změnu pravidel platí pro navrhovatele i nadále následující postup v písemném
návrhu:
Bude uvedeno v textu:
 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
Jednotlivé návrhy a změny v pravidlech
- změna ve složení a výběrů členů jury, která může být složena i ze soutěžících
- rozhodčí - byla zrušena trvalá platnost kvalifikace u rozhodčích a lektorů.
- kategorie UŠ - změna zkoušek pevnosti řídících lanek - schváleno
- kategorie SUM - zkouška pevnosti řídících lanek - schváleno
- změna hmotnosti modelů- schváleno
- jury - schválen návrh o možnosti účasti v soutěží i pro členy jury - schváleno
- kategorie RCEO - změna při udělování bodů za přistání - úprava textu - schváleno
- kategorie RCEA - návrh nové sestavy - schváleno
- kategorie RCEP - návrh předběžných pravidel - schválen
- halové modely - návrh na změnu termínu pro započítávání soutěží - nebyl schválen z důvodu dalších
navazujících termínů a vyhodnocování
- kategorii RCEE - návrh na novou kategorii elektromodelů - nebyl schválen z důvodu nejasností v
jednotlivých bodech návrhu pravidel
- kategorie F2B INDOOR, UŠ INDOOR - pro neshodu s předkladateli návrhu, návrh nebyl předložen
- kategorie RCAS - jednotlivé úpravy článků pravidel byly schváleny
- kategorie RCV2 - návrh na povolení převodovky u elektrického navijáku - schváleno
- kategorie F3J - návrh na povolení startu pomocí elektrického navijáku na veřejných soutěžích
pořádaných na území ČR - schváleno
- návrh na změnu textu o časoměřičích při soutěží, právech a povinnostech pořadatelů a soutěžích
předložený J. Kadlecem nebyl schválen - v pravidlech jsou práva a povinnosti jasně definovány
- kategorie Q 500 - kategorie byla zrušena z důvodu nekonání soutěží a nezájmu soutěžících
- kategorie RCEK - pravidla byla schválena jako oficiální
ÚKOL 5/8:

Pro kontrolu správnosti změn textu předložit na jednání předsednictva návrh textu
změn platných od 1.1.2012
Termín: 10.12.2011 Zodpovídá: J. Vosáhlo
Změny v textu pravidel jednotlivých kategorií provést ve znění Sportovního řádu.
Termín: 1.1.2012
Zodpovídá: J. Vosáhlo

7/ Informace o stavu rozhodčích a lektrů
Byl projednán stav základny rozhodčích a lektorů 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 6/8 : Postupně sledovat

Zodpovídá: J. Vosáhlo

8/ Informace o plnění koncepce rozvoje mládeže
Projednání bodu bylo přeloženo na další zasedání z důvodu neúčasti L. Apeltauera na jadnání.

9/ Různé:
a/ byli odsouhlaseni trenéři............................. pro kategorii F5D - J. Sedláček
pro kategorii Q 40 - T. Anderlík
pro kategorii F4B - Ing. Hoblík
pro kategorii RCEN - P. Lokvenc
b/ projednán návrh na úpravu termínů nahlášení reprezentace
- do 15.11. - nahlášení širší reprezentace - 6 osob
- do 15.1. - nahlášení reprezentačního družstva ( 3 reprezentanti) a náhradníci ( 3 náhradníci)
ÚKOL 7/8 - Informovat jednotlivé trenéry dle kategorií
Termín: 31.12.2011

Zodpovídá: Ing. J. Vosejpka

c/ projednány návrhy na pořádání M ČR v jednotlivých kategoriích a v případech více uchazečů přidělena
jednotlivá mistrovství dle hledisek možností technického zabezpečení, místa konání a konání předchozích
mistrovství. Termíny a místa konání budou uveřejněny v kalendáři soutěží.
ÚKOL 8/8 Informovat vybrané pořadatele o přidělení mistrovství.
Termín: 31.11.2011

Zodpovídá: J. Samek

V Praze dne 20.11. 2011
Zapsal: Ing. Petr Cejnar
Přílohy:
- Seznam pořádání M ČR v roce 2012
- Seznam technických delegátů předkládaný na FAI
- Seznam mezinárodních rozhodčích předkládaný na FAI

