ZÁPIS č. 9 - 2011
ze schůze předsednictva KLeM ČR, které se konalo v sobotu 10.prosince 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, Apeltauer Lumír
SMČR: Mgr. Navrátil Miroslav předseda SMČR, K. Koudelka místopředseda 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 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.
Úkol 1/8: Zpracovat konečnou podobu kalendáře soutěží a předložit ke korektuře.
Zodpovídá: Ing. Bartovský a členové předsednictva
Kalendář byl zpracován a předložen k připomínkám. Po dohodě s předsedou SMČR bude
zajištěno jeho vytištění a distribuce na jednotlivé kluby. Úkol splněn.
Úkol 2/8: Sledovat předání přihlášek a zanesení soutěží do kalendáře FAI.
Zodpovídá: Ing. Bartovský, Mgr. Navrátil
Přihlášky na mezinárodní soutěže byly zaslány na CIAM FAI
Úkol splněn.
ÚKOL 3/8: Zaslat potvrzené seznamy na sekretariát FAI
Termín 15.11.2011 Zodpovídá: Mgr. M Navrátil
Potvrzené seznamy rozhodčích a technických expertů byly předány na sekretariát CIAM FAI v
termínu.
Úkol splněn.
ÚKOL 4/8: Předložit žádost na zasedání CIAM FAI o zařazení kategorie F3M do skupiny pro
pořádání MS a ME
Termín 15.11.2011 Zodpovídá Ing. T. Bartovský.
Ing. J. Havel
Bude projednáno na dubnovém plénu FAI.
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
Projednány připomínky ke konečnému znění navržených změn v pravidlech leteckých modelářů
pro rok 2012.
Změny v textu pravidel jednotlivých kategorií provést ve znění Sportovního řádu.
Termín: 1.1.2012
Zodpovídá: J. Vosáhlo

ÚKOL 6/8 : Postupně sledovat stavy rozhodčích a lektorů včetně jejich zapojení do dalšího
vzdělávání při ukončení čtyřletého cyklu platnosti kvalifikace.
Úkol trvalý

Zodpovídá: J. Vosáhlo

ÚKOL 7/8 - Informovat jednotlivé trenéry dle kategorií o termínech předkládání návrhů
reprezentačních družstev
Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. J. Vosejpka
Informace na šéftrenéry byla odeslána.
ÚKOL 8/8 Informovat vybrané pořadatele o přidělení mistrovství.
Termín: 31.11.2011
Informace na jednotlivé pořadatele MČR bylyodeslány.

Zodpovídá: J. Samek

2/ Informace z jednání předsednictva SMČR:
a) Informace z jednání SSS ČR
- informace z činnosti krajských komisí
- zasedání SSS ČR a MŠMT se nekonalo z důvodu stávky
- průběh inventarizace majetku svazů,
- provádění kontrol čerpání dotací v klubech
- podpora získávání fin. prostředků ze strany sekretariátu z rozpočtu KÚ
- SSS ČR přijala dalšího člena "Sdružení hasičů Čech a Moravy"
- dále probíhá jednání mezi ČSTV a SSS ČR - pohledávky, dělení majetku
b) Schváleny seznamy mezinárodních rozhodčích a delegátů, členů subkomisí do mezinárodních organizací
c) Odsouhlaseny kalendáře jednotlivých odborností.
Kluby, které nemají uhrazeny členské příspěvky na letošní rok (2011) nebudou zařazení do kalendářů
pořadatelů soutěží. pro rok následující.
Pro účast na soutěžích platí pravidla členství v SMČR a pro mezinárodní účastníky členství v jejich
příslušné národní organizaci.
Pořadatelé všech mistrovství ČR musí předložit propozice na M ČR na sekretariát SMČR nejpozději 2
měsíce před konání mistrovství.
d) Projednány seznamy reprezentantů a výjezdů na MS a ME 2012

Předložený materiál za KLeM ČR byl schválen
e) Vyhodnocení reprezentace za rok 2011
Účast na MS a ME by la hodnocena kladně. Zisk 3x mistrů na MS, 5x druzí. 4x třetí. Na ME 3x titul,
3x druzí, 3x třetí.
Zisk ovlivnila i skutečnost neúčasti na některý MS a ME.
f) Programy MŠMT na rok 2012
Tak jako v předchozích letech byla zaslána přihláška na MŠMT s vyčíslením požadovaných částek na
jednotlivé programy. Otázkou zůstává skutečná přidělená výše.
g) Soutěže žáků v roce 2012
V termínu do 31.1.2012 zpracovat a předložit na sekretariát SMČR kalendář M ČR a krajských přeborů
mláděže.
h) Rozpočet SMČR na rok 2012

Byl projednán návrh rozpočtu SMČR na rok 2012 a schválen. Příspěvek na reprezentaci pro letecké
modeláře činí 303tis Kč z celkového příspěvku 663tis Kč.
ch) Soustředění talentované mládeže
Byla kladně hodnocena s účelovým vynaložením prostředků
i) Různé
- projenány případy neúčasti reprezentantů na MS a ME i přes skutečnost uhrazení jejich poplatků
Za letecké modeláře Jan Winkler - údajně hospitalizován. Řeší Mgr. Navrátil. Odsouhlaseno - neúčast v
repre na roky 2012 a2013.
- jako nejlepší letecký modelář navržena Gabriela Kaplanová - mistryně Evropy
- schválená změna v poskytování cestovních náhrad paušální sazba 4,- Kč/km při použití soukromého
vozidla

3/ Informace z jednání CIAM FAI

Ing. Bartovský
- Ing. Bartovský předložil na zasedání CIAM FAI reporty z konání Mistrovství světa a Evropy, kde
vykonával funkci předsedy jury.
- v dalším informoval o opatřeních protidopingové komise a možnosti, že reprezentanti budou podléhat
antidopingovému režimu.
- byly předány buleteny pro nadcházející MS a ME, které obdržel na zasedání
- byla předána kopie cestovní zprávy, která obsahuje přehled jednotlivých bodů jednání

4/ Informace o výsledcích repre na MS a ME

Mgr. Navrátil
- byly projednány výsledky na MS a ME. Bylo konstatováno, že proti minulým MS a ME nebylo
získáno srovnatelné umístění na medailových místech. Tento stav byl i částečně ovlivněn neúčastí
některých reprezentantů na mistrovství v kategoriích, kde patří naši modeláři ke špičce a pravidelně
získávají ocenění. Neúčast byla z důvodů vzdálenosti konání mistrovství a s tím spojených i vysokých
nákladů na účast.
Jako nejúspěšnější modelář za rok 2011 byla navržena na vyhlášení Gabriela Kaplanová - titul Mistryně
Evropy v kategorii F1D.
ÚKOL 1/9 V případě pozvání LAA k vyhlašování nejlepších sportovců leteckého sportu, za oblast
modelářů nominovat G. Kaplanovou na ocenění.
Zodpovídá: Ing. Cejnar,
Mgr Navrátil

5/ Projednání a schválení kalendáře soutěží na r.2012 Ing. Bartovský
- byl předložen výtisk kalendáře soutěží pro rok 2012. Po drobných připomínkách bylo odsouhlaseno jeho
vytištění pro potřeby členů SMČR. Současně byla schválena distribuce na modelářské prodejny, domy
mládeže.
Kluby leteckých modelářů obdrží po 2 ks, funkcionáři KLeMČR, šeftrenéři a členové komisí po jednom
výtisku.
V rámci zvýšení operativnosti a zatraktivnění pořádání soutěží byla projednána možnost
dodatečného zařazení pořádání veřejných soutěží do kalendáře soutěží.
Byla odsouhlasena možnost nahlášení konání soutěže v termínu tří měsíců před jejím konáním a
tato bude zahrnuta do elektronického kalendáře na www stránkách KLeMČR.
Návrhy přijímá a kalendář zpravuje Ing. T. Bartovský.
ÚKOL 2/9 Zajistit vytištění Kalendáře soutěží pro rok 2012.

Zodpovídá: Ing. Bartovský

ÚKOL 3/9 Postupně do elektronického kalendáře vkládat případné dodatečně nahlášené soutěže.
Zodpovídá: Ing. Bartovský

6/Reprezentace na r. 2012- návrh repre družstev

Ing. Vosejpka
Bod byl přesunut na jednání předsednictva v lednu 2012 z důvodu požadavku představitelů volného letu,
jejichž soutěže probíhají ještě koncem roku a mohou ovlivnit výsledky nominace.

7/ Kritéria pro reprezentaci na rok 2013

Ing. Vosejpka
Byl předložen zpracovaný materiál, ke kterému byly vzneseny následující připomínky a byly provedeny
tyto změny:
1. Složení reprezentačního družstva navrhuje trenér příslušné kategorie ve spolupráci s šeftrenjérem
příslušné odbornosti, předsednictvo KLeMČR tento návrh schvaluje.
2. Kategorie F3A nemá v roce 2013 výjezd na MS, ME.
3. Kategorie F3B nemá v roce 2013 výjezd na MS, ME.
4. Kategorie F3F nemá v roce 2013 výjezd na ME.
5. Kategorie F3K - upraveny kritéria následovně:
- Započtení 3 nejlepších výsledků z mezinárodních závodů z kalendáře FAI.
- Mezinárodní soutěže záleží na výběru závodníka.
6. Nebyla odsouhlasena tzv. divoká karta - volné rozhodování trenéra o nominaci závodníka podle "dlouhodobých výsledků a morálně volných vlastností, s ohledem na optimální složení družstva"
Tento nástroj zavdává podnět ke stížnostem na neobjektivní nominaci reprezentantů.
ÚKOL 4/9 Informovat trenéry o schválených kritériích.

Zodpovídá: Ing. Vosejpka

8/ Stav zpracování žebříčků za rok 2011

p. Vosáhlo
Žebříčky jsou postupně zpracovávány. Termín pro předložení od zpracovatelů dle jednotlivých kategorií
je 5.1.2012. Po tomto termínu bude předloženo konečné zpracování za rok 2011 a zveřejněny žebříčky na
www stránkách.
ÚKOL 5/9 Dopracovat žebříčky pro konečnou prezentaci na www stránkách KLeM ČR.
Zodpovídá: J. Vosáhlo

9/ Návrh plánu práce předsednictva 2012

Ing. Cejnar
Byl předložen návrh plánu zasedání předsednictva KLeM ČR na rok 2012. Po drobných připomínách byl
návrh odsouhlasen.
Návrh plánu je součástí zápisu.

10/ Různé

všichni
a/ na podnět trenéra motorových modelů byl z komise uvolněn p. Šteigel a jmenován náhradník
Ing. Emil Nečesánek.
b/ bylo rozhodnuto přeřadit kategorii halových elektroakrobarů RCEA pod řízení komise motorových
modelů a to z důvodu obdoby pohonu jako u klasických akrobatických modelů, tak i obdobného způsobu
soutěžení
c/ velmi klaně byl hodnocen materiál předložený p. Vosáhlem - Statistika kolem pořádání soutěží. Bylo
doporučeno, tento materiál publikovat na www stránkách KLeM ČR z důvodu informovanosti členské
základny.
d/ byla podána informace o odpovědi ÚCL na připomínky zástupců SMČR ke zpracování Doplňku X.
Z předložené odpovědi ÚCL vyplývá, že zpracovaný Doplněk X je v postavení vůči modelům do
vzletové hmotnosti 20 kg jako doporučení, pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu.

V této souvislosti bude dopracován Kodex SMČR .
ÚKOL 6/9 Dopracovat Kodex SMČR v návaznosti na Doplněk X vydaný ÚCL.
Zodpovídá: Ing. Cejnar
e/ byl projednán materiál Koncepce rozvoje mládeže předložený L. Apeltauerem. Předložený materiál byl
schválen.
ÚKOL 7/9 Zapracovat úkoly z materiálu do činnosti komise mládeže.
Zodpovídá: L.Apeltauer
f/ byly projednány dodatečné připomínky ke Sportovnímu řádu SMČR. Jako nejpodstatnější změna v
pravidlech byla úprava bodu 4.2.1.5 s následujícím textem:
Členové jury mohou být nominováni též z soutěžících a funkcionářů s výjimkou ředitele soutěže.
ÚKOL 8/9 Text zapracovat do Sportovního řádu ŠMČR .

V Hradci Králové 10.12.2011
Zapsal: Ing. Petr Cejnar

Příloha: Plán zasedání předsednictva na rok 2012

Zodpovídá: J. Vosáhlo

Příloha Zápisu č.9

Plán činnosti na r. 2012
1. schůze

28. ledna – sobota

místo Praha

kontrola plnění úkolů
Ing. Cejnar
rozpočet předsednictva KLeMČR
Mgr. Navrátil,
přehled čerpání financí za r.2011
Mgr. Navrátil
složení reprezentačních družstev 2012
Ing. Vosejpka
finanční zajištění výjezdů reprezentace
Mgr. Navrátil
kritéria pro výběr reprezentantů pro r. 2013
Ing. Vosejpka
stav a složení členské základny
Mgr. Navrátil
informace o zveřejněných žebříčcích za rok 2011 p. Vosáhlo
výkonnostní stupně - stav a návrhy změn
p. Samek
různé
všichni

2. schůze

10. března – sobota

místo Svitavy

kontrola plnění úkolů
Ing. Cejnar
informace z jednání předsednictva SMČR
Ing. Cejnar
příprava a zajištění mezinárodních soutěží
Ing. Vosejpka
organizační zajištění mistrovství republiky 2012 p. Samek
informace o finančním zajištění MČR
p. Samek
příprava výjezdů reprezentace v r. 2012
Ing. Vosejpka
finanční zajištění výjezdů reprezentace
Mgr. Navrátil
podklady pro jednání CIAM FAI
Ing. Bartovský, Ing. Havel
různé
všichni
odpolední část jednání:

instruktáž pořadatelů mezinárodních soutěží a mistrovství republiky,
instruktáž šéftrenérů a trenérů
diskuse

3. schůze

9.června – sobota

místo Hradec Králové

kontrola plnění úkolů
informace z jednání předsednictva SMČR
informace z jednání CIAM FAI
vypsání MČR na r. 2013
stav přípravy reprezentačních družstev
vypsání mezinárodních soutěží na r. 2013
informace o plnění koncepce rozvoje mládeže
různé

4. schůze

27. října – sobota

Ing. Cejnar
Ing. Cejnar
Ing. Bartovský
p. Samek
Ing. Vosejpka
Ing. Vosejpka
p. Apeltauer
všichni

místo Hradec Králové

kontrola plnění úkolů
informace z jednání předsednictva SMČR
stavu přípravy kalendáře soutěží na rok 2013
stav přihlášek na mezinárodní soutěže
návrhy na změny ve Sportovním řádu FAI
návrhy na změny ve Sportovním řádu ČR
příprava na jednání CIAM FAI
(rozhodčí, techničtí delegáti, ocenění)
reprezentace na r. 2013- návrh repre družstev
informace o stavu rozhodčích

Ing. Cejnar
Ing. Cejnar
Ing. Bartovský
Mgr. Navrátil
Ing. Bartovský, Ing. Havel
p. Vosáhlo
p.Vosáhlo, Ing. Bartovský
Ing. Vosejpka
p. Vosáhlo

schválení seznamu lektorů pro r. 2013
různé

5. schůze

8. prosince – sobota

p. Vosáhlo
všichni

místo Praha

kontrola plnění úkolů
Ing. Cejnar
informace z jednání předsednictva SMČR
Ing. Cejnar
informace z jednání CIAM FAI
Ing. Bartovský, Ing. Havel
informace o výsledcích repre na MS a ME
Mgr. Navrátil
projednání a schválení kalendáře soutěží na r.2013 Ing. Bartovský
kritéria pro reprezentaci na rok 2013
Ing. Vosejpka
příprava vyhodnocení nejlepších sportovců
a funkcionářů
Ing. Cejnar
návrh plánu práce předsednictva 2013
Ing. Cejnar
různé
všichni

V Praze dne 28.11.2011
Zpracoval: Ing. Petr Cejnar
Plán

schválen

na

zasedání

předsednictva

dne

10.12.2011

