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1. SPORTOVNÍ SEZONA 2008 JIŽ ZAČALA
Když si budete listovat v tomto čísle Zpravodaje, po letištích se už budou prohánět modeláři na prvních
letošních soutěžích. Mnozí už dokonce odlétali zimní ligy pro volné modely a RC házedla. Pro tento rok se opět
podařilo zajistit obětavé pořadatele pro všechna mistrovství republiky vypsaná v leteckých kategoriích. Bývaly
připomínky od modelářů, že příspěvky klubům na pořádání mistrovství jsou příliš nízké. Jak již bylo uvedeno
v minulém Zpravodaji, podařilo se přesvědčit předsednictvo SMČR aby částku na mistrovství určenou pro letecké
modeláře navýšilo. Zároveň ale předsednictvo KLeM ČR při hodnocení zjistilo, že více jak čtvrtina pořadatelů
neprovedla vyúčtování. Bylo by tedy vhodné, aby pořádající klub, který nemá o příspěvek zájem, oznámil svoje
rozhodnutí p. Jindrovi Samkovi abychom mohli tento uvolněný příspěvek rozdělit jiným pořadatelům.
Doufám také, že letos bude větší zájem ze strany pořadatelů vrcholných modelářských akcí a šéftrenérů o zasedání
předsednictva KLeM ČR dne 15.března ve Svitavách, kde se projednají propozice mistrovství republiky a mezinárodních soutěží. Podle zkušeností z minulých let bývá v projednávaných propozicích množství chyb, na které pořadatele upozorňujeme a proto je potřebná jejich účast.
Předsednictvo SMČR také projednalo, že bude možný finanční příspěvek i na M ČR s mezinárodní účastí.
Původní informace totiž byla, že pokud se na výsledkové listině z mistrovství republiky objeví zahraniční soutěžící,
nebude finanční příspěvek poskytnut. S ohledem na toto rozhodnutí se upraví Směrnice č.10, která dosud toto nepřipouštěla. Budou v tomto směru také upraveny smlouvy s pořadateli.
Odborné kluby SMČR mají vytipovat jednu až dvě soutěže, které by mohly být zařazeny do programu
MŠMT pro dospělou populaci. Nemohou to ale být mistrovství. Je zapotřebí, aby trenéři vypracovali kritéria pro
soustředění talentované mládeže.
V současné době již proběhla dvě školení rozhodčích a další tři proběhnou v dubnu. Opět připomínám
všem rozhodčím, aby posílali průkazy p. Jaroslavu Vosáhlovi k zaznamenání všech změněných dat a účasti na
školení do seznamu rozhodčích.
Odbornými kluby byl zpracován samostatný kalendář soutěží žáků pro jejich mistrovství, krajské a oblastní
přebory. Jsou v něm rovněž uvedeny postupové klíče na MČR, startovné, soutěžní a stavební pravidla. Já jenom
připomínám, že propozice M ČR musí být zaslány na SMČR nejméně měsíc před pořádáním akce.
V minulých měsících proběhla kontrola NKÚ (národního kontrolního úřadu) na činnost SMČR s velmi
dobrým výsledkem. Jediná výtka se týkala pouze zakoupení pohárů a medailí. Tyto jsou hodnoceny v případě, že se
jedná o dotaci z MŠMT, jako dary a nesmí se zahrnout do vyúčtování akce. Jestliže byly použity finanční příspěvky z jiných zdrojů, toto omezení neplatí.
Přeji vám do následné sportovní sezony hodně úspěšných startů a dobré modelářské počasí na soutěžích.
Pořadatelům všech modelářských akcí přeji jejich zdárný průběh.
Antonín Tvarůžka

2. OPRAVTE SI V KALENDÁŘI SOUTĚŽÍ 2008
a) Tiskařský šotek si zařádil v datech soutěže č. 24. Jedná se o mistrovství republiky v kategorii RCV2 kde
máme správně všechny údaje pouze v „papírové“ verzi Kalendáře soutěží. V elektronické verzi na webu byl chybně uveden pořadatel, ale tam to již Ing. Bartovský opravil a aby nebylo všemu konec, mě se zase povedlo do minulého čísla Zpravodaje napsat chybné datum.
Takže potvrzuji tyto správné údaje:
Mistrovství republiky RCV2 je soutěž č. 24, pořádá ji LMK Česká Třebová 7. a 8. 6. 2008 na letišti Jehnědí.
Za chybu se omlouvám a doufám, že soutěžící budou věřit víc Kalendáři než Zpravodaji.
b) Problém úplně jiného druhu byl u soutěží z Jihlavy. Soutěže si sice přihlašovali 26. září 2007 a tedy
včas, ale soutěže nepřihlašovali na předepsaném formuláři (ať papírovém, nebo elektronickém). To by tolik nevadilo, ale na mailu kterým soutěže přihlašovali nebylo uvedeno IČO a registrační číslo klubu který soutěže přihlašuje a
proto nebyly jejich soutěže do Kalendáře soutěží zařazeny. Tato identifikace je ale pro přihlášku povinná, protože
to je jediný způsob jak zjistit, že soutěže si přihlašuje modelářský klub, který je členem Svazu modelářů. Ing. Bartovský je na chybu okamžitě upozornil, ale nikdo chybějící údaje do doby uzávěrky Kalendáře soutěží 2008 nedoplnil. Proto se tyto soutěže v „papírovém“ Kalendáři soutěží 2008 neobjevily.
Do elektronické verze se dostaly až po uzávěrce a tak nejprve byly zařazeny jako soutěže, jejichž výsledky
se nebudou počítat do žebříčků. Na žádost pořadatelů předsednictvo KLeM ČR o tomto problému jednalo a rozhodli jsme, že hlavně díky tomu, že se většinou jedná o soutěže, na kterých ve velké míře létají žáci, budou i tyto
soutěže do žebříčků započítávány.
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Papírový Kalendář soutěží 2008 si tak doplňte o tyto akce:
č.378 19.4.
č.379 10.5.

č.383 12.7.
č.384 9.8.

Jihlavská liga
Jihlavská liga
Oblastní kolo
žáků
Jihlavská liga
Krajské kolo
žáci
Jihlavská liga
Jihlavská liga

H,A3,F1H,
H,A3,F1H,

JI-Henčov Jihlava
JI-Henčov Jihlava

č.385 4.10.

Jihlavská liga H,A3, F1H

JI-Henčov Jihlava

č.386 18.10. Jihlavská liga H,A3,F1H
č.387 8.11. Jihlavská liga H,A3,F1H

JI-Henčov Jihlava
JI-Henčov Jihlava

č.380 31.5.
č.381 7.6.
č.382 14.6.

H, A3, F1H
H, A3, F1H

JI-Henčov Jihlava
JI-Henčov Jihlava

Karel Švec,U Hřbitova 66
Antonín Kaláb,Březinova 28

H, A3, F1H,F1A,P30 JI-Henčov DDM Jihlava Zdeněk Nápravník,DDM JI
H,A3,F1H,

JI-Henčov Jihlava

Karel Švec

H,A3,F1H,F1A,P30

JI-Henčov DDM Jihlava Zdeněk Nápravník,DDM JI
Antonín Kaláb
Karel Švec
Ing.Bohumil Urbánek,
Šafaříkova 5, Jihlava
Ing. Bohumil Urbánek
Ing. Bohumil Urbánek

Kontakt na pořadatele:
LMK Jihlava, Karel ŠVEC, U Hřbitova 66, 586 01 Jihlava, telefon: 567320590
LMK Jihlava, Ing.Bohumil Urbánek,Šafaříkova 5, 586 01 Jihlava, 602764085
DDM Jihlava, Zdeněk Nápravník, Jarní 7, 586 01 Jihlava, napravnik@ddm.ji.cz
LMK Jihlava, Antonín Kaláb, Březinova 28, 586 01 Jihlava, a.kalab@tiscali.cz
Vosáhlo, Bartovský

3. KRÁTCE Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA LETECKÝCH MODELÁŘŮ
- Podali jsme požadavek na úpravu Směrnice č. 10 ve smyslu aby na našich soutěžích mohli soutěžit soutěžící ze
zahraničí. Žádali jsme předsedu SMČR aby spolu s tajemníkem prošetřili způsob, jak to bude možné.
Protože tato úprava není řešena již delší dobu, pověřili jsme našeho předsedu p. Tvarůžku aby v předsednictvu
SMČR projednal náš konkrétní návrh. Podrobněji se o tom dočtete v příspěvku č. 10 v tomto Zpravodaji.
- Ve druhé polovině tohoto roku bude uspořádáno školení rozhodčích - lektorů
- Dosavadní předseda komise upoutaného letu p. Jaroslav Šafler ze zdravotních důvodů rezignoval na svoji funkci.
Byla svolána schůzka komise upoutaného letu a navržen nový šéftrenér. Tento návrh byl schválen a novým šéftrenérem je Ing. Jiří Pavlíček, 500 02 Hradec Králové, Puškinova 1213
E - mail: pavlicek.mobil@bet-sucha.cz tel./fax: 495 441 574 mobil: 602 467 362
- Do konkurzu na pořadatele MS F3J v r. 2010 se přihlásili dva zájemci: MK Lomnice u Sokolova a MK Heřmanův
Městec. Zástupci obou klubů nás seznámili s tím, jaké chtějí vytvořit podmínky pro uspořádání akce a jak jsou
připraveni prezentovat se jako pořadatelé na březnovém zasedání CIAM FAI. Předsednictvo posoudilo předložené
podklady obou modelářských klubů a jednomyslně bylo rozhodnuto svěřit pořádání mistrovství světa Modelklubu
Heřmanův Městec, který nás přesvědčil o tom, že zajistí lepší podmínky pro zdárný průběh akce.

4. KRÁTCE Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SVAZU MODELÁŘŮ
- Je schváleno navýšení finančního příspěvku na pořádání M ČR leteckých modelářů ze 75 000 na 133 000 Kč.
- Klub, který nebude mít uhrazeny členské příspěvky, nebude mít v následujícím roce zařazeny své soutěže do Kalendáře soutěží.
- V lednu 2008 zpracovali odborné kluby kalendář soutěží pro žáky, kde jsou termíny M ČR a krajských přeborů
s určenými limity pro postup. Kalendář společný pro všechny odbornosti byl rozeslán na všechny krajské úřady.
- Pro kluby stále zůstává tzv. jednoduché účetnictví. Podle zákona v jednoduchém účetnictví tak stále ještě účtují
neziskové organizace v případě, kdy jejich obrat nepřesáhne 3 miliony korun za rok.
- Ze strany SMČR bude finančně zajištěno:
čtyři zasedání předsednictva KLeM ČR a jedno zasedání s účastí šéftrenérů a pořadatelů vrcholných akcí.
vydávání Zpravodajů a Kalendáře soutěží na rok 2009.
školení dobrovolného aktivu - lektorů
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5. NÁVRH ŠIRŠÍ REPREZENTACE NA R. 2008
F1A,F1B, F1C ME
Pazardzik Bulharsko
S
Bohuslav
Rýz
S
Dušan
Ibehej
S
Michal
Dvořák
S
Jan
Vosejpka
S
Dušan
Frič
S
Jiří
Náhlovský
S
Vladislav
Urban
S
Milan
Nový
S
Jan
Čihák
S
Jan
Šimlík
S
Pavel
Dvořák
S
Pavel
Fejt
S
Jaroslav
Blatný
S
Pavel
Kroča
S
Václav
Patěk
S
Jindřich
Michálek
S
Josef
Blažek
S
Václav
Patěk

31.8-6.9.2008
F1A širší výběr
F1A širší výběr
F1A širší výběr
F1A širší výběr
F1A širší výběr
F1A širší výběr
F1B širší výběr
F1B širší výběr
F1B širší výběr
F1B širší výběr
F1B širší výběr
F1B širší výběr
F1C širší výběr
F1C širší výběr
F1C širší výběr
F1C širší výběr
F1C širší výběr
F1C širší výběr

F1A,F1B,F1P
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

MS
Kyjev Ukrajina
Radek
Štantejský
Petr
Svoboda
Adam
Blažek
Marie
Vosejpková
Tereza
Vosejpková
Jan
Vosejpka
Jiří
Minařík
Marek
Jurina
Stanislav
Absolon
Matouš
Brdek
Michal
Berek

4.8.-10.8.2008
F1A
F1A
F1A
F1A
F1A
F1A
F1A
F1A
F1B
F1B
F1P

F1D

MS
S
S
S
S
J
J
J
J

Bělehrad Srbsko
17.-22.8.2008
Mikita
Kaplan
širší výběr
Klára
Kaplanová
širší výběr
Josef
Kubeš
širší výběr
Zdeněk
Cinert
širší výběr
David
Šanda
širší výběr
Gabriela
Kaplanová
širší výběr
Jan
Klik ml.
širší výběr
Robert
Horák
širší výběr

414-6
414-5
156-10
63-3
414-20
417-12
479-26
418-19

ME
S
S
S
S
J
J
J

Kaltensudheim Německo
Ivan
Crha
Jaromír
Orel
Vojtěch
Zíma
František
Doupovec
Josef
Filip
Jakub
Janata
Vojtěch
Ludwig

331-1
308-1
343-1
51-8
167-6
331-10
17-74

F1E

F2A,F2B, F2C,F2D MS
S
Jiří
S
Pavel
S
Radomil

392-10
340-37
222-20
50-9
50-6
50-8
340-43
340-46
222-55
222-59
255-20

13.9-20.9.2008

náhradník

Landres Francie
Vejmola
F2B
Beneš
F2B
Dobrovolný
F2B

28.7.-4.8.
461-6
259-32
307-16
4

67-11
237-7
168-16
50-8
220-7
304-1
337-5
273-17
222-36
22-54
74-4
308-14
308-17
308-29
242-22
255-1
222-20
242-22

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

F3A

S
S
S
S
S
S
S
J
J

Petr
Martin
Václav
Dalibor
Lubor
Pavel
Lubomír
Simona
Robin

ME
S
S
S
S

Calcinatello Itálie
23.-30.8.2008
František
Pokorný
220-20
David
Kyjovský Ing. 77-77
Michal
Hrach
218-12
Boris
Guič
77-969 náhradník

S
S
S
S
S
S

není ME MS
Jiří
Petr
Jan
Martin
Roman
Jaroslav

Baudiš
Fusek
Stonavský
Rališ
Vojtěch
Tříska

ME

Francie

REPREZENTACE NEBYLA NAVRŽENA

S
S
S
S
S
S

není ME ani MS
Malina - Malina
Pojer - Hromada
Andrlík - Andrlíková
Havelka - Havelka
Hromada - Pojer
Novotný - Nadrchal

MS
S
S
S
J
J
J

Adapazari Turecko 27.6-6.7.2008
Jan
Kohout Ing.
313-20
Jaroslav
Vostřel Ing.
458-30
Jiří
Ducháň
343-30
Tomáš
Kadlec
313-18
Jan
Leiner
58-67
Jakub
Lžíčař
313-39

F3B

F3C
F3D

F3J

Durčák
Zahálka
Zahálka
Toman
Jelínek
Snoza
Slezák
Smejkalová
Stržínek

F2B
F2D
F2D
F2D
F2D
F2D
F2D
F2D
F2D

108-2
11-5
473-21
232-21
43-10
43-20

153-77
29-88
29-66
29-32
67-10
330-24
29-64
330-23
330-25

širší výběr
širší výběr
širší výběr
širší výběr
širší výběr
širší výběr

56-2 + 56-3
širší výběr
162-3 + 162-5 širší výběr
162-2 + 162-15 širší výběr
162-9 + 162-8 širší výběr
162-5 + 162-3 širší výběr
7-20 + 7-21
širší výběr

F4B, F4C
F4B
F4B
F4B
F4C
F4C
F4C

MS
S
S
S
S
S
S

Wloclawek Polsko
11.-20.7.2008
Václav
Betka
99-153
Vladimír
Kusý
22-2
Luboš
Matyásek
99-169
Pavel
Fencl
388-1
Petr
Tax
302-1
Karel
Vodešil
388-2

F5B,F5D

MS

Ukrajina

REPREZENTACE NEBYLA NAVRŽENA
Ing. Cejnar
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6. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 2008
Každý rok jsou svoláváni pořadatelé mistrovství republiky a mezinárodních soutěží na schůzku, která bývá
ve Svitavách. Tady spolu projednáváme poslední nejasnosti ohledně pořádání těchto vrcholných soutěží. Přestože
se tato schůzka již uskutečnila po několikáté, opakují se v propozicích stále stejné chyby:
Hned v úvodu je nutné napsat, že tak jako mezinárodní soutěže vyhlašuje Svaz modelářů ČR a pořádáním
je pověřen příslušný modelářský klub, podobně i mistrovství republiky vyhlašuje KLeM ČR a pořádáním pověřuje příslušný klub. Skutečně není to formalita, protože se na pořadatele těchto akcí vypisují konkurzy a pořadatele
mezinárodních soutěží schvaluje předsednictvo SMČR (na doporučení předsednictva KLeM ČR) a pořadatele mistrovství republiky schvaluje předsednictvo KLeM ČR.
Každý pořadatel M ČR by si měl přečíst ve Sportovním řádu ČR kapitolu 2. Leteckomodelářské sportovní podniky která podrobně vysvětluje všechny problémy kolem organizace mistrovstvím republiky.
Také propozice pro tyto soutěže nemusí nikdo vymýšlet, stačí nalistovat Přílohu 3.1. Sportovního řádu ČR
a doplnit do ní aktuální údaje. Zvlášť ještě upozorňuji na řádek, kde se píše o hlavním rozhodčím, nebo jury. V
případě mezinárodních soutěží i mistrovství republiky musí mít jury vždy tři členy. V případě ostatních „veřejných
soutěží“ nahrazuje jury jeden člověk a proto název jury je v tomto případě nepatřičný a používá se název hlavní
rozhodčí. Pro oba případy ale platí, že jury, nebo hlavní rozhodčí funguje jako nezávislý rozhodčí mezi soutěžícími
na jedné straně a pořadateli soutěže na druhé straně. Proto také nesmí být člen jury, nebo hlavní rozhodčí současně
bodovačem, nebo v jiné funkci pořadatele. Funkci člena jury, nebo hlavního rozhodčí (a pro úplnost musím doplnit
že i bodovače) smí vykonávat pouze člověk, který má kvalifikaci „rozhodčí“. Seznam rozhodčích najdete na webové stránce Svazu modelářů.
Mistrovství republiky je vyhlášeno pro konkrétní kategorii a pořadatel nesmí počet kategorií rozšiřovat o
jiné kategorie, ani nesmí být svévolně vyhlašována soutěž družstev.
To stejné platí i pro věkové skupiny - pokud není vyhlášeno jinak, vždy platí, že M ČR je vyhlášeno pro
jednu věkovou skupinu a pořadatel také dostává pouze jednu sadu medailí. V kapitole 2.3. je potom vysvětleno jak
udělat výsledkovou listinu (vzor výsledkové listiny najdete v Příloze 3.2. Sportovního řádu ČR).
Vklad na soutěž musí být vždy uváděn samostatně a nesmí být spojován se stravným, ani s čímkoli jiným.
U žákovských soutěží je vklad stanoven na max. 50 Kč za jednu kategorii a 25 Kč za další.
Pro jednotlivá mistrovství republiky přiděluje Svaz modelářů finanční příspěvek a na konci tohoto článku
jsou částky určené pro jednotlivá mistrovství republiky. Pořadatel každé akce který chce čerpat finanční příspěvek,
se musí přihlásit Mgr. Navrátilovi, který mu pošle smlouvu. V této smlouvě je podrobně popsán způsob jak tento
příspěvek použít a na co se smí použít. Spolu se smlouvou dostane pořadatel i potřebný počet sad medailí. Pokud
pořadatel z jakéhokoli důvodu nechce příspěvek použít, prosíme aby o tom Mgr. Navrátila informoval co nejdříve
aby jej bylo možné využít jiným způsobem. A na závěr ještě upozornění, že příspěvek propadá v případě pokud
nebude vyúčtován do 30 dnů od termínu konání mistrovství republiky.
Vosáhlo
Pro jednotlivá mistrovství republiky jsou přiděleny tyto částky:
č. 35 MČR žáků RCH
13.9. Černošice
č. 38 MČR žáků UR20,US
13.9. Hradec Králové
č. 46 MČR žáků F1A,F1H,A3,H,P30
27.9. Plasy

č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 36
č. 37

F3A
F3M mezinárodní mistrovství
F4C
RCV2
RCEN
P3
F1D
F3B
F3J
F3K
F2D
F3D
RCE7
RCVM
RCH j+s
A3,P30,H

17.5.
23.-24.5.
31.5.-1.6.
7.-8.6.
14.-15.6.
20.-21.6.
11.-13.7.
12.-13.7.
19.-20.7.
26.-27.7
26.8.
31.8.
6.9.
6.9.
13.9.
13.9.

Poděbrady
Nesvačily
Třebíč
Česká Třebová
Bechyně
Stod
Stod
Liberec
Lomnice
ČSA Praha 6
Boleradice
Zábřeh
Bohuňovice
Třebíč
Černošice
Varnsdorf
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3 000,5 000,16 000,24 000,5 000,0
5 000,5 000,4 000,4 000,6 000,6 000,6 000,5 000,5 000,5 000,4 000,4 000,4 000,6 000,-

1x sada
2x sada
5x sada
8x sada medailí
1x sada
1x sada
1x sada
1x sada
1x sada
1x sada
1x sada
1x sada
1x sada
1x sada
1x sada
1x sada
1x sada
1x sada
2x sada
3x sada

č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44
č. 45
č. 47
č. 48

RCEJ
F1G,F1H,F1J
F2A,F2B,UR20,UR25,US
RCA
F1A,F1B,F1C
F3F
SUM pouze sen.
F4B
F1E

13.9.
14.9.
14.9.
20.-21.9.
20.9.
26.-28.9.
27.9.
28.9.
4.10.

Nová Paka
Varnsdorf
Hradec Králové
Ústí nad Labem
Olomouc
Horní Branná
Nymburk
Nymburk
Kunovice

4 000,6 000,6 000,5 000,8 000,5 000,4 000,5 000,6 000,123 000,-

1x sada
3x sada
5x sada
1x sada
3x sada
1x sada
1x sada
1x sada
1x sada
36x sada medailí

7. SEZNAMY DRŽITELŮ VÝKONNOSTNÍCH STUPŇŮ
Systém byl zaveden v roce 1995. Kompletní podmínky pro získávání výkonnostních stupňů najdete ve
Sportovním řádu ČR. Pro každou kategorii je při létání na soutěží předepsán určitý výkon a po jeho splnění si sportovec započítá příslušné body. Další body je možné získat za umístění v žebříčku, nebo za umístění na Mistrovství
ČR a mezinárodních soutěžích FAI. Získávání bodů probíhá dlouhodobě a získané body se stále načítají. Získané
body si modeláři evidují sami spolu s předsedou svého modelářského klubu a dosažené body si průběžně zaznamenávají do kartičky evidence výkonů. O přiznání výkonnostních stupňů řady C žádá předseda klubu předsednictvo
KLeM ČR a písemně dokladuje body (průkaz evidence výkonů) dosažené sportovcem.
Evidenci držitelů výkonnostních stupňů má na starosti místopředseda KLeM ČR pan Jindřich Samek.
Po dosažení stanoveného počtu bodů podle tabulky je sportovci přiznán příslušný výkonnostní stupeň a v
případě výkonnostních stupňů C je mu předán diplom.
Výkonnostní stupně se podle dosažených bodů člení takto:
odznak Letecký modelář (pouze pro žáky do 15 let)
– 3 body, přiznává předseda klubu
výkonnostní stupeň A (základní kvalifikace)
– 20 bodů, přiznává předseda klubu
výkonnostní stupeň B (střední kvalifikace)
– 100 bodů, přiznává předseda klubu
výkonnostní stupeň C (vysoká kvalifikace)
– 200 bodů, přiznává předsednictvo KLeM ČR
výkonnostní stupeň zlaté C (ojedinělá vyšší kvalifikace) – 400 bodů, přiznává předsednictvo KLeM ČR
výkonnostní stupeň diamantové C (ojedinělá nejvyšší kvalifikace) – 800 bodů, přiznává předsednictvo
KLeM ČR
Číslo v závorce je počet bodů se kterými se sportovec přihlásil k uznání příslušného výkonnostního stupně. Pokud
v některém sloupci chybí datum kdy sportovec příslušný limit splnil a body, přihlásil rovnou vyšší stupeň.
Držitelé výkonnostního stupně DIAMANTOVÉ C (nejméně 800 bodů)
C splnil:
Zlaté C splnil:
1. Fencl Pavel
Řež
388 – 1 15.9.1995 (376)
30.6.1996 (419)
2. Handlík Vladimír Mladá Boleslav 543. Náhlovský Jiří
Horní Branná
304-01
31.12.1995 (271)
4. Kusý Vladimír
Litvínov
22-2
31.12.1995 (351) 31.12.1996 (565)
5. Blažek Jiří
Horní Branná
69-19
27.11.1995 (429)
6. Hladil Julius
Kroměříž
340-1
2.1.1996 (282)
31.12.1996 (465)
7. Patěk Václav
Strakonice
242-22
31.12.1998 (752)
8. Doupovec František Brno
51-8
12.12.1998 (569)
9. Stárek Libor
Choceň
67-20
31.12.1997 (450)
10. Paťha Lubomír Mikolášovice
496-2
16.3.1999 (354)
1.11.2001 (614)
11. Fejt Pavel
Kunovice
308-14
12. Kamrla David
Kunovice
308-16
13. Němec Zbyšek Kunovice
308-10
14. Jiránek Václav
Mladá Boleslav 54-3
31.12.1997 (219) 15.12.1998 (405)
15. Kellner Tomáš
Brounovice
434-1
1.12.1998 (306)
18.1.2000 (402)
16. Rýz Bohuslav
Choceň
67-11
31.12.1997 (308) 6.12.1999 (464)
17. Gloziga František Holešov
194-1
18. Samek Jindřich Svitavy
29-1
28.9.2003 (377)
17.22004 (669)
19. Luňák Jiří
Choceň
67-22
6.12.1999 (240)
8.4.2002 (567)
20. Štěpán Radim
Kroměříž
340-33
1.1.2003 (262)
13.4.2004 (470)
21. Svoboda Petr
Kroměříž
340-37
28.9.2003 (205)
1.6.2004 (402)
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Diamantové C splnil:
30.10.1996 (802)
27.7.1996 (875)
31.12.1996 (800)
31.10.1997 (955
7.2.1998 (1642)
31.10.1998 (801)
31.12.1998 (886)
17.10.1999 (1171)
6.12.1999 (819)
31.12.2002 (858)
31.12.2002 (1240)
31.12.2002 (1010)
31.12.2002 (1190)
11.2.2003 (1315)
28.9.2003 (824)
17.2.2004 (1235)
26.2.2004 (822)
11.12.2004 (823)
11.4.2005 (843)
22.10.2005 (828)
10.12.2005 (812)

22. Michálek Jindřich Ostrava
23. Bednář Ladislav Horní Branná
24. Weis Tomáš
Svitavy
25. Brázda Břetislav Olomouc

255-1
69-2
29-74
397-1

2.5.1997 (203)

20.1.2000 (420)

10.8.2002 (200)

13.5.2004 (534)
30.12.2000 (402)

Držitelé výkonnostního stupně ZLATÉ C (nejméně 400 bodů)
C splnil:
1. Vodešil Karel
Řež
388-2
2. Vobořil Milan
Bílina
494-5
3. Doupovec Martin Brno
51-9
2.5.1997 (387)
4. Matyska Ladislav Horní Branná
69-15
5. Hančil Petr
Nová Paka
210-25
6. Vyskočil Ladislav Kam. Žehrovice 205-15
15.4.1997 (226)
7. Rídl Jiří
Hořice
232-19
22.5.1997 (316)
8. Horák Vladimír
Kam. Žehrovice 205-11
31.12.1997 ( 233)
9. Slanina Jaroslav Choceň
67-3
6.12.1999 (332)
10. Orel Jaroslav
Kunovice
308-1
11. Fejt Václav
Kunovice
308-5
12. Rajšner Martin Králův Dvůr
216-20
13. Hladil Vít
Kroměříž
340-5
1.1.2001 (205)
14. Lhota Jaroslav
Horní Branná
69-73
15. Volný Lukáš
Kroměříž
340-46
1.1.2005 (274)
16. Minařík Vojtěch Kroměříž
340-44
17. Kučerka Gerhard Úšava
0-102
20.6.2004 (200)
18. Jurina Marek
Kroměříž
340-38
20.5.2006 (247)
19. Valčík Lubomír Ústí nad Orlicí 243-1
16.3.1999 (247)
20. Drnec Jaroslav
Praha 4
74-47
7.10.1999 (245)
21. Hladký Josef
Svitavy
29-20
25.2.2006 (218)
22. Melík Jan
Svitavy
29-6
25.2.2006 (222)
23. Martínek Petr
Kroměříž
340-38
20.1.2007 (223)
Držitelé výkonnostního stupně C (nejméně 200 bodů)
C splnil:
1. Bezr Milan
Hradec Králové 58-2
18.5.1996 (230)
2. Hessler Martin
Kam. Žehrovice 206-18
31.12.1997 (282)
3. Vyskočil Jan
Kam. Žehrovice 206-16
8.11.1998 202)
4. Man Jaroslav
Strakonice
242-25
31.12.1998 (316)
5. Janků Petr
Nová Paka
210-35
19.2.2000 (319)
6. Bukvička Martin Mladá Boleslav 54-78
12.3.2000 (388)
7. Valter Rudolf
Praha
416-22
30.12.2000 (366)
8. Sekerka Milan
Kam. Žehrovice 205-4
31.12.2000 (224)
9. Řezníček Čestmír Kroměříž
340-7
1.1.2001 (231)
10. Zvoníček Oldřich Hořice
232-25
17.1.2001 (232)
11. Chytil Arnošt
Kroměříž
340-26
6.1.2002 (228)
12. Pekárek Karel
Slaný
85-46
8.4.2002 (214)
13. Pekárek Vojtěch Slaný
85-43
8.4.2002 (270)
14. Adam Roman
Bechyně
229-4
4.4.2003 (256)
15. Hanuš Libor
Bechyně
229-2
4.4.2003 (348)
16. Kučera Jaromír Bechyně
229-7
4.4.2003 (268)
17. Slezák Lubomír Svitavy
29-64
28.9.2003 (217)
18. Zvára Martin
Svitavy
29-4
28.9.2003 (276)
19. Holý Jan
Slaný
85-45
23.2.2004 (340)
20. Minařík Jiří
Kroměříž
340-43
13.4.2004 (204)
21. Chlup Oldřich
Králův Dvůr
216-19
13.4.2004 (262)
22. Zvára Martin ml. Svitavy
29-54
11.12.2004 (211)
23. Jelínek Lubor
Svitavy
29-11
26.2.2005 (302)
24. Šplíchal Martin Svitavy
29-110
26.2.2005 (242)
25. Janza Rudolf
Úšava
206-4
15.1.2006 (200)
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Zlaté Csplnil:
28.7.1996 (567)
20.9.1997 (463)
13.12.1997 (487)
7.2.1998 (585)
19.2.2000 (472)
15.4.2000 (402)
17.1.2001 (413)
22.10.2001 (436)
8.4.2002 495)
31.12.2002 (600)
31.12.2002 (580)
13.4.2004 (467)
1.6.2004 (406)
25.2.2006 (508)
20.5.2006 (403)
20.5.2006 (404)
1.11.2006 (401)
20.1.2007 (401)
20.1.2007 (416)
20.2.2007 (436)
20.2.2007 (444)
20.2.2007 (456)
1.2.2008 (444)

25.1.2006 (823)
25.2.2006 (1300)
25.2.2006 (820)
1.11.2006 (828)

26. Weis Pavel
27. Zahálka Martin
28. Prokop Jiří
29. Pahorecký Jan
30. Palán Jiří
31. Zahálka Václav

Svitavy
Svitavy
Hradec Králové
Úšava
Svitavy
Svitavy

29-73
29-88
58-1
206-3
29-55
29-66

25.2.2006 (223)
20.2.2007 (231)
31.3.2007 (232)
22.9.2007 (200)
14.2.2008 (226)
14.2.2008 (351)
Samek

8. DOPORUČENÍ PRO TVORBU WEB STRÁNEK PRO MEZINÁRODNÍ
SOUTĚŽE
Základní informace
V současné době prudkého rozvoje internetu se stávají pozvánky na mezinárodní i jiné menší soutěže překonanou
záležitostí. Příprava těchto pozvánek či propozic, jejich vytištění a zejména pak jejich rozesílání klasickou poštou
je ve srovnání s internetem nesmírně drahou a pomalou záležitostí. Pro vytvoření web stránek je sice rovněž potřeba mít k disposici tzv. doménu, která něco stojí, ale dnes již existují stovky poskytovatelů, kteří tuto doménu levně
poskytnou a profesionálně vytvoří požadované web stránky v souladu s požadavky pořadatele soutěže.
U mezinárodních soutěží by webové stránky měly být v angličtině a také v češtině, příslušný jazyk si uživatel zvolí
na úvodní stránce ihned po vstupu na adresu příslušných web stránek.
Členění web stránek
Dosavadní praxe ukazuje jako užitečné toto členění:
• Domovská stránka („HOME“)
• Program soutěže („TIME SCHEDULE“)
• Přihláška („ENTRY FORM“)
• Seznam účastníků („LIST OF PARTICIPANTS“)
• Průběžné a konečné výsledky („CURRENT AND FINAL RESULTS“)
• Ubytování („ACCOMMODATION“)
• Mapka místa soutěže („LOCATION MAP“)
• Kontakty („CONTACTS“)
Domovská stránka
Domovská stránka by měla obsahovat:
• Název soutěže a její číslo tak jak je to uvedeno v mezinárodním nebo našem kalendáři
• Logo FAI, SMČR a KLeMČR
• Jméno pořadatele, tj. pořádající klub pověřený SMČR
• Datum a místo konání soutěže
• Uvedení startovního poplatku v EUR případně v Kč
• Jméno ředitele soutěže
• Jmenovité složení jury včetně národnosti členů
• U bodovaných soutěží jmenovité složení panelu bodovačů včetně jejich národnosti
• Uvedení příslušných pravidel, podle kterých se soutěž létá včetně případných povolených místních úprav
• U vícekolových soutěží pravidla postupu do dalších kol a pravidla závěrečného vyhodnocení
• Informace o cenách a diplomech či medailích
• Uvedení způsobu podání protestu s poplatkem 35,- EUR
• Na vyhrazeném místě loga partnerů resp. sponzorů
Program soutěže
Na této stránce by mělo být uvedeno:
• Předpokládaný časový program soutěže po dnech, hodinách a minutách
• Informace o možnostech tréninku před zahájením oficiálního programu
• Alternativy pro nepříznivé počasí
• Vyhrazené přestávky pro předváděcí lety partnerů
Přihláška do soutěže
Zde by mělo být uvedeno konečné možné datum pro podání přihlášky a v případě omezeného počtu účastníků kriteria pro konečný výběr, který provede pořadatel. Přihláška by měla mít formu dotazníku s okénky, které přihlašovatel vyplní a po vyplnění odešle kliknutím na tlačítko „odeslat“.
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Okénka mohou vypadat takto:
Osobní údaje:
- Jméno
- Příjmení
- Státní příslušnost
- Číslo FAI licence
- Klub
- Adresa
- E-mailová adresa
- Telefon/fax
- Frekvence
Údaje o modelu:
- Název modelu
- Výrobce
- Hmotnost
- Motor
- Použitá vrtule
(Toto je jen jedna z možných variant pro motorové RC modely – může se změnit podle jiné soutěžní kategorie)
Správce web stránky po obdržení zaslaných údajů je zkontroluje resp. upraví do jednotné formy a zveřejní přihlášeného do seznamu přihlášených účastníků. Je vhodné upozornit žadatele o přihlášení na fakt, že jím odeslaná data
tlačítkem „odeslat“ se neobjeví ihned v seznamu, ale až po zveřejnění správcem web stránek.
Seznam účastníků
Na této stránce je průběžně aktualizovaný seznam přihlášených účastníků. Zveřejněním jména a státní příslušnosti
a některých základních údajů o modelu se přihlášený dozví, že jeho přihláška byla akceptována a všichni mají
možnost vidět průběžný stav přihlášek.
Pokud dojde k překročení limitu pro počet účastníků soutěže, upozorní správce web stránek nadlimitní účastníky
s tím, že jsou zařazeni jako čekatelé na případná uvolněná místa.
Průběžné a konečné výsledky
Tato stránka se zařazuje zejména u vícedenních soutěží a pro běžné jednodenní nebo dvoudenní soutěže není tak
důležitá, nicméně konečné výsledky jsou zajímavé zejména pro ty zájemce, kteří se nemohli soutěže zúčastnit.
Přímí účastníci dostanou totiž konečné výsledky od pořadatele ihned po skončení soutěže. Pokud stránka
s průběžnými výsledky existuje, je třeba zařídit, aby byla průběžně doplňována čerstvými daty.
Ubytování
Touto stránkou by měl být účastník neb návštěvník informován o možnostech stanování nebo kempování (nebo o
ubytovacích chatkách) přímo na letišti a dále by měl na této stránce získat adresy nebo internetové odkazy na ubytovací zařízení v okolí místa konání soutěže. Doporučuje se ponechat iniciativu při zajišťování ubytování přímo
účastníkům resp. návštěvníkům, jakékoliv reservace míst v hotelech či okolních kempech pořadatelem soutěže se
nevyplácejí a způsobují komplikace.
Mapka místa soutěže
V každém případě se doporučuje uvést souřadnice letiště pro GPS systémy, které používá stále více lidí. Pokud jde
o mapy, je dobré uvést jednoduchou orientační mapu s vyznačením tras od větších měst v okolí a pak detailní mapu, usnadňující přístup přímo k letišti. Zde je možné použít mapy z různých volně přístupných internetových serverů.
Kontakt
Na této stránce se uvede :
• Úplné jméno a adresa kontaktní osoby
• E- mailová adresa kontaktní osoby
• Kontaktní telefon a případně fax
• Bankovní spojení pokud jsou požadovány platby předem
Několik obecných pokynů na závěr:
• Mějte na zřeteli, že stránky by měly být jednoduché a přehledné a že někdy méně je více.
• Nezařazujte do stránek animace a nebo dokonce krátká opakující se videa – je to jen komplikace pro ty
uživatele, kteří nemají k disposici rychlý přístup k internetu
• Nenechte se dotlačit partnery k přeplácání stránek různými logy a fotografiemi, stránky by měly mít hlavně
informační, ne převážně komerční charakter
• Stránky připravujte k zveřejnění v dostatečném předstihu, ne na poslední chvíli!
• Tato kuchařka je jen jakýsi rámcový návrh a pro každou kategorii je třeba respektovat její potřeby a zvláštnosti.
Ing. Havel
A ještě upozornění na několik nejčastějších chyb v propozicích pro mezinárodní soutěže:
- musí se napsat že vyhlašuje SMČR = do propozic umístit logo SMČR (na základě dohody již nemusí být uváděn
Aeroklub ČR, který je naším oficiálním zástupcem v FAI) a ten pověřuje pořádáním příslušný modelářský klub
- všichni soutěžící včetně domácích musí mít platnou sportovní licenci FAI a platí zde Sportovní řád FAI
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- v propozicích musí být jmenovitě uvedena mezinárodní jury s vyznačením národnosti každého člena
- startovné musí být vždy uváděno zvlášť (je jedno jestli v Kč, nebo €) a nesmí být spojováno se stravným, nebo
ubytováním
- protest je určen Sportovním řádem FAI (část *abr) na 35 € a platí se současně s podáním písemného protestu řediteli soutěže. Musí se vždy zapsat do výsledkové listiny a v případě zamítnutí protestu 35 € propadá ve prospěch
sekretariátu FAI (v případě potřeby bude Mgr. Navrátil pořadatele informovat o čísle konta na které se musí příslušný obnos odeslat)
Vosáhlo

9. ZPŮSOB PRO VÝBĚR REPREZENTANTŮ NA MS A ME V ROCE 2009
Kategorie volných modelů
Kategorie F1A: 8 reprezentantů – junioři: širší reprezentace
3 stávající reprezentanti
z MR juniorů
z MR žáků
1 „divoká karta“
doplnit do celkového počtu podle žebříčku 2007 juniorů a žáků podle dosaženého času
Kategorie F1B: 5 reprezentantů – junioři: širší reprezentace
2 stávající reprezentanti
1 z MR juniorů
1 „divoká karta“
doplnit do celkového počtu podle žebříčku 2007 juniorů a žáků podle dosaženého času
Kategorie F1P: 3 reprezentanti – junioři: širší reprezentace
1 stávající reprezentant
2 „divoká karta“
Kategorie F1E:
Nominační kritéria, podle kterých se bude létat sezóna 2008 a sestavovat reprezentační družstvo pro MS 2009 v
Německu, budou následující:
Zařazení do reprezentačního družstva ČR v kat. F1E pro rok 2009 bude nabídnuto se souhlasem finanční spoluúčasti při hrazení nákladů na ME prvním třem (v případě odmítnutí dalším) seniorům a juniorům v pořadí dle součtu bodů ze čtyř nejlepších soutěží v ČR (dle seznamu) + M ČR ( M ČR se bude hodnotit jako jedna soutěž při jakémkoliv počtu odlétaných kol – body se budou přidělovat za celkové pořadí).
Bodové hodnocení je následující:

1. místo 10 bodů
2. místo 8 bodů
3. místo 6 bodů
4. místo 5 bodů

5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

4 body
3 body
2 body
1 bod

Maximální počet započítávaných soutěží je tedy 5 a maximálně možný počet dosažených bodů je 50. V případě
rovnosti součtu dosažených bodů na kterémkoliv místě určuje pořadí další kriterium:
1. lepší celkové umístění na M-ČR 2008
2. lepší páté umístění na hodnocené soutěži v Kalendáři v ČR
Do hodnocení repre nominace jsou zařazeny soutěže:
15.a 16.3.
2x Uherský Brod
(Kratěna)
22.a 23.3.
2x Hranice
(Zima)
29.a 30.3.
2x Raná
(Kornatovský, Bejček)
srpen
2x Větrníky
(Doupovec, Ondák)
6.a 7.9.
2x Medlov
(Bergeg)
říjen
2x Raná
(Blažek)
říjen
M-ČR Větrníky
(Orel)
Poznámka: Body z jednotlivých soutěží se budou přidělovat samostatně juniorům a seniorům. Z celkového pořadí
se redukuje samostatné pořadí juniorů a samostatné pořadí seniorů.
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Kategorie F1D:
Nominační kritéria pro výběr reprezentačního družstva pro rok 2009 na Mistrovství Evropy F1D v Bělehradě.
Výběr členů seniorského družstva bude proveden ze tří soutěží F1D:
LMK Stod
Teplice
LMK Brno
Žďár nad Sázavou
LMK Teplice MČR v sportovní hale v Teplicích.
Výběr juniorského družstva bude proveden ze tří soutěží F1D:
LMK Stod
Teplice
LMK Brno
Žďár nad Sázavou
LMK Teplice MČR v sportovní hale v Teplicích.
Kategorie F1 ABC - senioři:
Nominační kritéria pro MS F1ABC 2009 v Chorvatsku.
Členství v reprezentačním družstvu ČR bude nabídnuta s podmínkou finanční spoluúčasti těmto soutěžícím :
1) Člen reprezentačního družstva ČR – automatický nárok
více jak 100 bodů v SP v dané kategorii – max. do 2 členů družstva
1a) 0
1b) 1
1c) 2
2) Člen širšího reprezentačního družstva ČR
2a) pořadí pro širší reprezentační družstvo se stanoví z pořadí v ČP (tj. 4 nejlepší soutěže) + pořadí soutěžících z ČR v SP (hodnocení dle pořadí jako jedna soutěž ČP)
Počet členů širšího družstva:
V případě
1a) prvních sedm v dané kategorii
1b) prvních pět v dané kategorii
1c) první tři v dané kategorii
2b) jmenování do širšího reprezentačního družstva bude dle pořadí ČP a SP k 31.8. 2008 a tito jmenovaní
se utkají o zbylá místa v reprezentačním družstvu ČR (1-3 místa+náhradník) na MČR Olomouc – 20.9.2008.
2c) před MČR budou členové širšího družstva osloveni, jestli s jmenováním do širšího družstva souhlasí.
Po skončení MČR bude jmenováno reprezentační družstvo ČR pro rok 2009 a náhradníci v jednotlivých kategoriích dle pořadí širší reprezentace na MČR.
3) Člen reprezentačního družstva ČR pro rok 2009
3a) viz bod 1
3b) po skončení MČR bude jmenováno reprezentační družstvo ČR dle výsledků širšího reprezentačního
družstva pro následující rok a náhradníci v jednotlivých kategoriích dle pořadí na MČR.
3c) Soustředění reprezentačního družstva se uskuteční v rámci soutěže ČP v dostupnosti trenéra a na soutěži SP F1ABC v ČR, reprezentanti budou včas informováni.

Kategorie upoutaných modelů
1.) Komise upoutaných modelů se dohodla na těchto podmínkách pro nominaci na MS a ME.
1.Podmínka pro nominaci na MS a ME je zařazení do žebříčku SMČR
2.Výběr do reprezentačního družstva:
Kategorie F2A:
- účast na MRČR a splnění rychlostního limitu 258 km/h
Kategorie F2B:
- hlavní kriterium výsledky MČR a dva lepší výsledky z Kalendáře
Kategorie F2D:
- hlavní kriterium výsledky MČR a jeden nejlepší výsledek ze všech U kategorií
Trenér jednotlivé kategorie může provést změnu.
Doporučení účasti juniora v kategorii F2B a F2D. (účast je vždy podmíněna finančními možnostmi)

Kategorie RC motorových modelů
Trenér těchto kategorií žádné podklady nepředal a proto byly odsouhlasen tento návrh:
Kategorie F3A
Návrh: Nominováni budou první tří soutěžící podle žebříčku v kategorii s přihlédnutím k umístění na mistrovství
ČR.
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Kategorie F3D
Návrh: Nominováni budou první tří soutěžící podle žebříčku v kategorii s přihlédnutím k umístění na mistrovství
ČR.
Kategorie F6A,B
Návrh: Nominováni budou první tří soutěžící podle žebříčku v kategorii s přihlédnutím k umístění na mistrovství
ČR.

Kategorie RC tichého letu
Kategorie F3B:
Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů České republiky (SMČR).
Celkový počet členů širšího reprezentačního týmu je 6, z toho jsou 3 piloti (kteří zároveň tvoří užší reprezentační
tým) a 3 náhradníci.
Kritériem pro nominaci do reprezentačního týmu na MS 2009 je umístění v tabulce nazývané „Přehled výkonů
v kat. F3B v r. 2007-2008“. Počítá se součet 6ti nejlepších výsledků z určených soutěží v letech 2007 a 2008 a to
vždy v procentuálním přepočtu na vítěze dané soutěže (tzn. vítěz má 100 %). Z toho se budou počítat 2 výsledky za
rok 2007 a 4 výsledky za rok 2008.
Konkrétně se jedná o:
- 1 nejlepší výsledek ze soutěží pořádaných v ČR v roce 2007 a uvedených v Kalendáři soutěží 2007. Vítězi mistrovství ČR 2007 se přičítá bonifikace 1 %
- 1 nejlepší výsledek ze soutěží pořádaných v rámci seriálu EuroTour v roce 2007
- 0 - 2 nejlepší výsledky ze soutěží pořádaných v ČR v roce 2008 a uvedených v Kalendáři soutěží 2008. Vítězi
mistrovství ČR 2008 se přičítá bonifikace 1 %
- 2 - 4 nejlepší výsledky ze soutěží pořádaných v zahraničí v rámci seriálu EuroTour.
(tzn. 2 domácí + 2 Eurotour nebo 1 domácí + 3 Eurotour nebo žádná domácí a 4 Eurotour) v roce 2008
Odmítne-li některý z vybraných členů účast v reprezentačním družstvu, bude účast nabídnuta dalšímu v pořadí.
Zveřejnění Přehledu výkonů a seznamu členů reprezentačního týmu provede trenér F3B do konce října roku 2008.
Pokud to situace vyžaduje, má trenér F3B právo učinit změny v systému výběru a v nominaci členů reprezentace a
to s ohledem na dlouhodobou výkonnost pilotů, optimální složení týmu či morální vlastnosti členů týmu.
Kategorie F3J:
Kritéria výběru reprezentace kategorie F3J pro ME 2009
1. Pořadí pro výběr reprezentačního družstva bude určeno započtením pěti nejlepších výsledků z určených soutěží
(viz Seznam soutěží). V těchto pěti výsledcích musí být minimálně jeden, nebo maximálně dva výsledky z mezinárodních soutěží. V celkovém součtu může být započtena jen jedna soutěž z Týnce n/S (buď z 26.4. nebo 21.6.).
Důvodem je kolize termínu s MS F3J 2008.
U každé soutěže se výsledek kvalifikační části přepočítá tak, že součty výsledků kol (bez případného škrtaného
kola) se přepočítají na vítěze kvalifikační části, který získá z této soutěže 100 bodů. K takto přepočteným bodům se
přičtou body za umístění ve finálové části soutěže:
za první místo 3 body, za druhé místo 2 body, za třetí místo 1,5 bodu, za čtvrté 1 bod a za páté 0,5 bodu.
2. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů ČR (SMČR)
3. Odmítne-li některý z vybraných členů účast v reprezentačním družstvu, bude účast nabídnuta dalšímu v pořadí.
4. Zveřejnění konečného Pořadí pro výběr reprezentace provede trenér F3J do konce roku 2008.
5. Trenér si vyhrazuje právo snížit počet započítávaných výsledků v případě zrušení 2 a více soutěží pořadatelem.
Seznam soutěží v r. 2008
26.4.
LMK Týnec n/S
3.-4.5.
Holíč (mezinárodní)
17.-18.5.
LMK Chomutov
31.5.-1.6.
Podhořany (mezinár.)
21.6.
LMK Týnec n/S
19.-20.7.
MK Lomnice MČR,
16.-17.8.
LMK Česká Třebová
6.-7.9.
Bovec (mezinárodní)

ČR
letiště Poříčí nad Sázavou
Slovensko
ČR
letiště Pesvice
ČR
letiště Podhořany
ČR
letiště Poříčí nad Sázavou
ČR
letiště Jenišov
ČR
letiště Jehnědí
Slovinsko
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Kategorie maket
Kategorie F4B a kategorie F4C:
Širší reprezentační družstva F4B a F4C budou jmenovány na základě výsledků na Mistrovství ČR a budou brány v
úvahu výsledky na mezinárodních soutěžích, především na ME a MS v předchozích letech. V případě pochybností
při jmenování tří reprezentantů pro šampionát bude zorganizováno rozlétávání před zkušenými rozhodčími na neutrální soutěži.

Kategorie modelů s elektrickým motorem
Kategorie F5B a kategorie F5D
Podmínkou pro jmenování do reprezentačního družstva je:
- účast na nejméně dvou soutěžích Contestu v předcházejícím a průběžném roce konání akce
- stabilní výkonnost v průběhu přípravy, t.zn. v F5B létat min.38 průletů
O konečné účasti na ME nebo MS definitivně rozhodne předsednictvo na základě informací podaných šéftrenérem
kategorie elektroletů.
Všichni reprezentanti musí souhlasit s finanční spoluúčastí na úhradě nákladů na účast na MS a ME.
od šéftrenérů soustředil Ing. Cejnar

10. ZNOVU O ZAHRANIČNÍCH ÚČASTNÍCÍCH NA NAŠICH AKCÍCH
Je asi zbytečné mluvit o tom, že ve stále větší míře jezdí čeští modeláři na soutěže v zahraničí a naopak
zahraniční modeláři jezdí na soutěže naše. V době, kdy se v celé Evropě otevřely hranice tzv. schengenského prostoru je to jev naprosto normální a je předpoklad, že vzájemné styky se zejména v příhraničních oblastech budou
stále rozšiřovat. Bohužel mi nezbývá než konstatovat, že předsednictvo SMČR na tuto zřejmou skutečnost absolutně nebere zřetel. Podle naší legislativy to zatím možné není, přestože se již více než rok snažíme o změnu.
Pro osvěžení paměti těch, které text Stanov SMČR a Směrnic příliš nezajímá je tato záležitost řešená Směrnicí č. 10. Ve starých Stanovách SMČR se původní Směrnice č. 10 dotýkala pouze vrcholných soutěží a nechalo se
říci, že pro přístup zahraničních aktérů na tzv. veřejné soutěže a ostatní akce, si mohla každá odbornost stanovit
vlastní podmínky. Se schválením nových Stanov SMČR v r. 2007 byla ale Směrnice č. 10 upravena tak, že platí
pro všechny akce, které každá odbornost pořádá. Původní požadavek ze žákovských soutěží aby se našich soutěží
mohli účastnit pouze členové SMČR (tehdy žáci ještě nemuseli být členy SMČR) je ve Směrnici prezentován takovým způsobem, že zahraniční účastník (soutěže, nebo veřejného létání) se prakticky může zúčastnit naší akce (nemluvím zde o mezinárodních soutěžích) pouze v případě, že se stane členem SMČR. To se skutečně již v některých
klubech dělalo, ale pokud si pozorně přečtete Stanovy, tak členem SMČR se může stát občan jiného státu starší 18ti
let pouze s dlouhodobým legálním pobytem na území ČR (viz kapitola III odstavec 1)).
Po oprávněné kritice tohoto stavu bylo předsednictvu leteckých modelářů přislíbeno, že bude provedena
úprava Směrnice č. 10. Když jsem si ale přečetl poslední Informaci pro kluby z února 2008, kde skutečně byla tato
Směrnice upravena, nestačil jsem se divit. Přijatá úprava vůbec neřeší podstatu problému! Týká se pouze a
jedině mistrovství republiky s mezinárodní účastí, což je jen zlomek všech akcí.
Podstata problému je v bodě 4. základního ustanovení Směrnice č. 10, kde se píše, že „účastníkem akce
může být pouze člen SMČR“. Předsednictvo KLeM ČR navrhuje konkrétní řešení, které jsme použili ve Sportovním řádu ČR v bodě 5.2.3. Pořadatel soutěže může připustit k soutěži zahraničního soutěžícího pouze v případě, že
se prokáže platným průkazem své národní organizace.
Podáváme tak konkrétní návrh aby ve Směrnici č. 10 byl příslušný bod doplněn takto:
4. Účastníkem akce může být pouze člen SMČR, nebo člen jiné národní modelářské organizace.
Tato stylizace „zajistí“ u všech odborností SMČR účast pouze organizovaných modelářů ať z České republiky, nebo odkudkoli ze zahraničí a o to nám jde.
Připomenu ještě také, že i podle výkladu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou naší činností jsou na
našich soutěžích i všech akcích klubů organizovaných ve Svazu modelářů pojištěni všichni účastníci a tedy i zahraniční. Někdy začátkem roku měla být uzavírána nová smlouva o pojištění, ale doufám, že bude v této oblasti stejné
znění a stejný výklad.
Návrh předsednictva leteckých modelářů bude předkládat náš předseda p. Tvarůžka na jednání předsednictva Svazu modelářů a jsme jen zvědavi jak se ostatní odbornosti k tomuto problému postaví. Je ovšem také možné,
že budeme muset následovat příkladu ostatních odborností, které na tuto Směrnici neberou zřetel. Důkazem jsou
některé jejich výsledkové listiny, na nichž se již zahraniční aktéři zcela běžně objevují.
Vosáhlo
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11. LETNÍ MODELÁŘSKÉ TÁBORY MLÁDEŽE 2008
= soustředění talentované mládeže v leteckém modelářství
Letní modelářské tábory jsou tradičním vyvrcholením celoroční práce s dětmi a mládeží klubů a kroužků
modelářů všech odborností. Protože je mezi modeláři leteckých modelářů nejvíce, je i nejvíce letních leteckomodelářských táborů.
Tyto letní tábory modelářů - správně "soustředění talentované mládeže" můžeme posuzovat a tudíž dělit z
několika hledisek.
1. - tábory/soustředění zaměřené na mladé reprezentanty - tato soustředění řídí šéftrenéři a mají i finanční přednost
- pro širší okruh mladých modelářů - jako vyvrcholení (i odměna) po celoroční činnosti a práci, určeno pro zdokonalování, tréninky, přípravu a nábor na další období (to je následující školní rok) i upevňování kolektivu kroužků, klubů.
2. - pořadatelé jsou kluby Svazu modelářů ČR často ve spolupráci s Domy dětí a mládeže, Stanicemi mladých
techniků apod.
3. - zaměřené speciálně na jednu odbornost
- s možností modelářské činnosti ve více odbornostech
- s možností modelářské i jiné činnosti pro celkovou rekreaci o prázdninách
- volná setkání těch, kdo si chtějí prakticky "zamodelařit" a získat i předat zkušenosti dále
4. - podle délky doby konání – od jednoho víkendu - až po tři týdny
Letos máme v Kalendáři leteckých modelářů pro rok 2008 celkem 8 soustředění talentované mládeže, na
které je možno poskytovat finanční dotaci od Svazu modelářů ČR.
Uvedené modelářské tábory, soustředění, najdete na www stránkách Svazu modelářů ČR.
O průběhu, zhodnocení, výše a využití poskytnuté finanční dotace od SMČR, Vás budeme informovat na podzim.
Kdo chcete, můžete si vybrat z této široké nabídky pro zkušené modeláře i zájemce o krásné modelářství.
Prakticky můžete modelařit celé prázdniny! Veškerá spojení najdete ve zmiňovaném Kalendáři leteckých modelářů
ČR 2008 a na www.svazmodelaru.cz
Většina letních táborů má letitou tradici. Z těch "kalendářových", v Černošicích u Prahy již 27.ročník (pro
letecké a plastikové modeláře), v Hradci Králové, ve Svitavách také 27let (pro upoutané a raketové modelářství),
tradičně na Rané u Loun, v Rakovníku… Všechny letní tábory modelářů, jsou většinou široké modelářské veřejnosti dostatečně známé. Děti se rádi na oblíbené „tábory“ vrací a když odrostou, jsou úspěšní vedoucí na těchto
letních modelářských akcích.
Budete-li mít trochu štěstí a máte-li zájem o potřebné informace, můžete ještě letos stihnout a navštívit
některý z modelářských táborů. Rádi Vám poskytneme informace "jak na to". Můžete také navštívit webové stránky Svazu modelářů ČR (www.svazmodelaru.cz) a na stránkách jednotlivých modelářských odborností najdete spojení na potřebné osoby i všechny ostatní potřebné informace.
Mnoho organizací i jednotlivců pracujících i v létě pro děti a mládež, pro mladé modeláře, zůstává skromně
v anonymitě i v dalších regionech republiky. I těmto kolegům díky za práci pro mladé modeláře.
Přejeme Vám, abyste si vybrali a dojednali účast na Vám sympatické akci, na sympatickém místě, ve
vhodný čas prázdnin ještě letos v r. 2008 abyste mohli část letošních prázdnin strávit se svým oblíbeným modelářstvím.
Lumír Apeltauer - Klub leteckých modelářů ČR, komise pro mládež

12. KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ 2008 - PROPOZICE
Tyto „soutěže“ jsou vedeny v Kalendáři soutěží leteckých modelářů v kapitole „ostatní akce“ leteckých modelářů.
Výsledky těchto „soutěží“ proto nelze hlásit do žebříčků sportovců za r. 2008 !!
Jsou to soutěže v kategoriích, ve kterých se pořádají i MČR a jsou určeny pro mladé modeláře ve věkové kategorii
ŽÁCI (narození 1993 a mladší).
Jsou to soutěže (tréninkové, klubové, při setkání několika klubů …) uspořádané v období 24.5. – 1.6.2008
v těchto kategoriích:
pro volné
kat. H, A3, F1H, F1A, P 30
pro upoutané kat. UŠ, UR20,
RC větroně
kat. RCH
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Všechny soutěže se musí létat podle Sportovního řádu ČR, kategorie F1H (dříve A1) a F1A (dříve A2) podle Sportovního řádu FAI !!
Pravidla najdete na stránkách SMČR – Svaz modelářů ČR www.svazmodelaru.cz / letečtí modeláři / pravidla …
Přejeme Vám všem příjemné polétání. Těšíme se na setkání mladých modelářů, i na Tebe !!
Výsledky z letošního ročníku 2008 budou uvedeny v modelářském tisku.
Výsledky sestavíme podle zaslaných výsledkových listin (řádné výsledkové listiny sepsané podle strany č.54 Kalendáře soutěží 2008). Kalendář soutěží 2008 je také na www stránkách SMČR.
U každého jména soutěžícího uveďte ročník narození!
Výsledkové listiny poslat do 10.6.2008 na adresu:
Lumír Apeltauer, 252 28 Černošice, ul. Vrážská 1004 - e-mail: L.apeltauer@volny.cz
i Vy mladí modeláři, čtěte pravidelně www stránky Svazu modelářů ČR www.svazmodelaru.cz
Lumír Apeltauer - Klub leteckých modelářů ČR, komise pro mládež

13. ADRESÁŘ FUNKCIONÁŘŮ KLeM ČR
Aby mohl být tento adresář aktuální, potřebuji spolupráci všech, kteří jsou zde uvedeni. Prosím abyste veškeré chyby, změny v adresách, nebo telefonních číslech průběžně hlásili na adrese: jvosahlo@atlas.cz
Předseda Svazu modelářů České republiky: Karel Koudelka
500 09 Hradec Králové, Čajkovského 1003
E - mail: predseda.smcr@quick.cz
mobil Telefónica O2: 724 300 486
Předseda kontrolní a revizní komise Svazu modelářů České republiky: Jiří Nohel
E - mail: pavlan@centrum.cz
Sekretariát Svazu modelářů České republiky: Mgr. Navrátil Miroslav
170 00 Praha 7, U Pergamenky 3
E - mail: navratil@svazmodelaru.cz
telefon/fax: 266 722 222
mobil Telefónica O2: 724 156 748
ekonom Eva Pavlíková tel.: 266 722 243 mobil Telefónica O2: 724 156 749
webová stránka SMČR: www.svazmodelaru.cz
Zástupci Svazu modelářů České republiky v CIAM FAI:
Ing. Tomáš Bartovský - delegát, člen pléna CIAM FAI
Zástupci v odborných subkomisích CIAM FAI z České republiky:
Ing. Ivan Hořejší
- člen subkomise volného letu F1
Ing. Bohumil Votýpka - člen subkomise upoutaného letu F2
Ing. Jiří Havel
- člen subkomise pro kategorii F3A
Zdeněk Malina
- člen subkomise pro kategorii F3D
Ing. Tomáš Bartovský - předseda subkomise RC větroňů
Ing. Viktor Kučera
- člen subkomise maket
Techničtí experti v subkomisích CIAM FAI z České republiky:
Ing. Ivan Hořejší
- technický expert pro třídu F1 - volný let
Ing. Bohumil Votýpka - technický expert pro třídu F2 - upoutaný let
Ing. Jiří Havel
- technický expert pro kat. F3A
Ing. Tomáš Bartovský - technický expert pro kat. F3B
Zdeněk Malina
- technický expert pro kat. F3D
Ing. Petr Handlík
- technický expert pro třídu F4 - makety
Předsednictvo Klubu leteckých modelářů České republiky:
předseda,
Antonín Tvarůžka
141 00 Praha 4, Severní VII 512/3
finance, člen předsednictva SMČR
E - mail: a.tvaruzka@volny.cz
mobil T-Mobile: 603 180 822
místopředseda,
Jindřich Samek
568 02 Svitavy, Kpt. Nálepky 3
mistrovství republiky,
E - mail: jindrich.samek@tiscali.cz
evidence výkonnostních stupňů C
tel. domů: 461 532 656;
tel. do práce: 464 621 039
mobil Telefónica O2: 737 317 684
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členové:
mládež, žákovské soutěže,
odznaky "Mladý modelář"

Lumír Apeltauer
252 28 Černošice, Vrážská 1004
E - mail: L.apeltauer@volny.cz
mobil T-Mobile: 605 545 615

Ing. Tomáš Bartovský 169 00 Praha 6, Bělohorská 139
Kalendář soutěží, Sportovní řád FAI, E - mail: bartot@vscht.cz
internetová stránka KLeMČR
tel. domů: 233 352 860
tel. do práce: 220 443 056; fax: 220 443 056
mobil Vodafone: 608 931 032
spolupráce s šéftrenéry,
vrcholový sport - reprezentace,
mezinárodní soutěže

Ing. Petr Cejnar
155 00 Praha 5, Kurzova 2414
E - mail: petr.cejnar@centrum.cz do práce. cejnar@tstservis.cz
tel. do práce: 241 774 596
mobil T-Mobile: 604 240 240

Ing. Jiří Havel
277 11 Neratovice, Polní 1097
informace pro kluby a veřejnost,
E - mail: jiri.havel@tiscali.cz
články do časopisů,
tel.: 315 682 782
spolupráce na Sportovním řádu FAI
mobil T-Mobile: 737 902 990
Jaroslav Vosáhlo
289 11 Pečky, Palackého 648
evidence rozhodčích, potvrzování průkazů,
E - mail: jvosahlo@atlas.cz
národní rekordy, Adresář funkcionářů, tel. domů: 321 785 661
Sportovní řád ČR, Zpravodaj
mobil Telefónica O2: 607 606 505
Odborné komise Klubu leteckých modelářů České republiky jmenované pro r. 2008:
Komise pro volný let - kategorie F1A, F1B, F1C, F1D, F1E, F1G(B1), F1H(A1), F1J(C1), F1K, F1L,
F1M, F1N, F1P,
H, A3, A6, P30, CO2, P3
předseda, šéftrenér,
tisk, informace, žebříčky

Ing. Michal Chudoba 190 17 Praha 9 - Vinoř, Uherská 617
E - mail: chudobamichal@seznam.cz
mobil Telefónica O2: 728 068 199

zástupce předsedy,
Ing. Ivan Hořejší
321 02 Plzeň, Nad Přehradou 15
člen subkomise volného letu CIAM FAI,
E - mail: info@horejsi.cz
technický expert CIAM FAI pro třídu F1,
tel. domů: 377 828 023
pravidla
tel/fax do zam.: 377 421 361
mobil T-Mobile: 603 723 373
trenér F1A, F1B, F1C sen.,
Ing. Ivo Kornatovský 331 01 Plasy, Pod nádražím 128
koordinátor Českého poháru F1A, F1B, F1C, E - mail: adpro@iol.cz
tel/fax: 373 322 189
mobil Telefónica O2: 602 445 455
trenér juniorů kategorií F1A, F1B, F1P Jaroslav Straka
397 01 Písek, Stínadla 422
E-mail: straka@elsat.cz
mobil: 605 331 281
trenér F1D, F1L, F1M, F1N, P3, A6, Josef Kubeš
272 01 Kladno Kročehlavy, Dr. Steinera 22
koordinátor ČP P3
E - mail: j.kubes@centrum.cz
mobil T-Mobile: 737 164 138
tisk, informace, pravidla,
plánování školení rozhodčích

MUDr. Josef Hacar 779 00 Olomouc, Letců 6
E - mail: hacar@volny.cz
tel. domů: 585 412 889
tel. do zam.: 585 411 684, 585 371 004,
mobil Vodafone: 608 621 676

trenér F1E jun+sen,
Ing. Vojtěch Zima
753 01 Hranice, Smetanovo nábřeží 1840
koordinátor Českého poháru F1E
E - mail: vzima@sigmahra.cz
tel. domů: 581 604 445
tel. do zam.: 581 661 620 6,00 - 14,00 hod
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mobil T-Mobile: 604 589 792
trenér F1G, F1H, F1J, F1K,
Pavel Bejček
333 01 Stod, V lukách 653
H, A3, CO2, P30,
E - mail: pavelbejcek@seznam.cz
koordinátor ČP F1G, F1H, F1J,
mobil Telefónica O2: 606 759 067
asistent trenéra jun. kat. F1A, F1B, F1P Václav Jiránek 293 01 Mladá Boleslav, Václavkova 910
E - mail: vaclav.jiranek@skoda-auto.cz
tel do zam.: 326 815 315
fax: 326 815 175
tel domů: 326 729 158
Komise pro upoutaný let - kategorie F2A, F2B, F2C, F2D, F2E, F2F,

UŠ, UR20, UR25

předseda, šéftrenér

Ing. Jiří Pavlíček
500 02 Hradec Králové, Puškinova 1213
E - mail: pavlicek.mobil@bet-sucha.cz
tel./fax: 495 441 574
mobil: 602 467 362

asistent šéftrenéra,
vedoucí reprezentace F2

Pavel Klíma
63500 Brno,Větrná 18a
E-mail: klimapa@jumbo.ped.muni.cz
mobil T-Mobile: 732 871 700

zástupce šéftrenéra,
trenér UR20, UR25

Jindřich Samek
568 02 Svitavy, kpt. Nálepky 3
E - mail: jindrich.samek@tiscali.cz
tel. domů: 461 532 656
tel. práce: 464 621 039
mobil T-Mobile: 737 317 684

trenér F2B

Ing. Rostislav Rozbořil
664 41 Popůvky, Kopaniny 51/41
E - mail: rozboril.rostislav@ono.cz
tel. domů: 543 233 441
tel. práce: 542 155 452
mobil T-Mobile: 605 111 728

trenér F2D, F2E

Lubomír Slezák ml. 56802 Svitavy, Nám.Míru 69
E - mail: lubos@ural.cz
mobil Oscar: 777 568 190

trenér UŠ, pravidla

Ing. Vladimír Tomek 500 02 Hradec Králové, Brožíkova 1296
E - mail: vladtomek@seznam.cz
tel. domů: 495 275 573

práce s mládeží,
zpracovatel žebříčků

Pavel Weis
68202 Svitavy, Jana Švermy 1
mobil T-Mobile: 604 360 389

Komise RC - motorového letu - kategorie F3A, F5A, F3C, F5C, F3D, F5D, F3M, F6A, F6B, F6C,
RCAX, RCAH, RCPa, RCF3, RCEP, RCEA, Q500
předseda, šéftrenér,
trenér RCA

Petr Henčl
284 01 Kutná Hora, Vidice 21
E - mail: petrhencl@seznam.cz
mobil Oscar: 777 152 293
tel./ fax: 327 596 436

trenér F3M, RCAX,
Ing. Jiří Havel
177 11 Neratovice, Polní 1024
člen subkomise F3A CIAM FAI,
E - mail: jiri.havel@tiscali.cz
technický expert CIAM FAI pro F3A tel.: 315 682 782
mobil T-Mobile: 737 902 990
trenér F3A

Ing. Aleš Zapletal
768 11 Chropyně, KH.Máchy 638
E - mail: AZ@seznam.cz
mobil Telefónoca O2: 724 242 103

trenér F3D,
Zdeněk Malina
101 00 Praha 10, Vlašimská 2
člen subkomise F3D CIAM FAI,
E - mail: malinas@atlas.cz
technický expert CIAM FAI pro F3D tel.: 272 732 553
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mobil Telefónica O2: 606 329 061
trenér Q500

Martin Pek
276 01 Mělník, Nemocniční 2630
E-mail: pek.martin@seznam.cz
tel.: 721 451 109

trenér F6A, F6B

Ing. David Kyjovský 190 14 Praha 9, Mechovka 612
E - mail: kyjovsky@PPF.cz
mobil 606 767 080

trenér RCAH

František Frána
373 82 Boršov nad Vltavou, U sila 212
E - mail: f.frana@tiscali.cz
tel.: 387 250 008
mobil Telefónica O2: 602 473 076

trenér RCPa

Bohumil Rambousek 295 01 Mnich. Hradiště - Veselá, Na Návsi 54
E - mail: b.rambousek@seznam.cz
tel.: 326 772 385
mobil: 775 096 410

Komise RC - tichého letu - kategorie F3B, F3F, F3H, F3I, F3J, F3K, F3L, F6D
RCV1, RCV2, RCVM, RCH
předseda, šéftrenér,
Ing. Karel Koudelka 500 09 Hradec Králové, Čajkovského 1003
trenér F3J, RCV1, RCV2, RCH
E - mail: 2kmodels@seznam.cz
mobil T-Mobile: +420 603 854 740
předseda subkomise
Ing. Tomáš Bartovský 169 00 Praha 6, Bělohorská 139
RC tichého letu CIAM FAI,
E – mail: bartot@vscht.cz
technický expert CIAM FAI pro F3B tel. domů: 233 352 860
tel./ fax do práce: 224 353 056
mobil Vodafone: 608 931 032
trenér F3B, F3H, F3I, F3K

Jaroslav Tříska
182 00 Praha 8, Kaňkovského 10
E - mail: jaroslav.triska@schering.de
mobil T-Mobile: 605 205 691

trenér F3F

Ivo Matějů
562 06 Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1345
E - mail: mateju@demosuo.cz
mobil Vodafone: 777 725 372

trenér RCVM

MUDr. Břetislav Brázda 779 00 Olomouc, Resslova 24
E - mail: bbrazda@volny.cz
tel/fax: 585 427 795

Komise maket – kategorie F4B, F4C, F4D, F4E, F4F,
MOř, MPis, SUM, RCMV, RCMX, RCMH
předseda, šéftrenér, trenér F4C Pavel Fencl
250 68 Řež u Prahy, Řež u Prahy 142
E - mail: fen@ujv.cz
tel. domů: 220 940 288
tel. práce: 266 172 597 fax: 266 172 398
mobil Vodafone: 776 700 541
technický expert CIAM FAI pro třídu F4 Ing. Petr Handlík 293 01 Mladá Boleslav, J. Palacha 1104
E - mail: petr.handlik@skoda-auto.cz
tel. domů: +420 326 737 523
tel. zam.: +420 326 817 636
fax: +420 326 649 520
mobil T-Mobile: 604 212 340
trenér F4B, SUM

Václav Betka
288 02 Nymburk, Dvořákova 1234/5
E - mail: vaclav.betka@seznam.cz
tel. domů: 325 532 733
mobil: 720 571 586
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trenér RCMX

Ing. Petr Tax
110 00 Praha 1, Ostrovní 22
E - mail: optax@volny.cz
tel. domů: 224 912 161
tel/fax do práce: 244 463 627
mobil Telefónica O2: 602 297 567

trenér RCMV

Jiří Zikmund
143 00 Praha 12, Vazovova 3214
E - mail: zikmund@energocentrum.cz
mobil Telefónica O2: 728 468 392

asistent pro Moravu

Oldřich Vávra
687 07 Tupesy, U Mlýna 445
E - mail. vavra@modellstudio.cz nebo info@modellstudio.cz
tel. domů+zam.: 572 597 167
mobil Telefónica O2: 604 208 670

Komise elektroletu - kategorie F5B, F5E, F5F, F5G

RCE7, RCEN, RCEA, RCEO, RCEJ

předseda, šéftrenér,
trenér F5B

Dr. Jaroslav Nezhyba 612 00 Brno, Tábor 47
E - mail: jarnez@quick.cz
mobil T-Mobile: 604 378 691

trenér RCE7

Jaroslav Kučera
779 00 Olomouc, Dvorského 12
E - mail: jarakuc@volny.cz
mobil: 605 254 937

trenér RCEN

Martin Kukačka
370 04 České Budějovice, Čéčova 13
E - mail: Martinkukacka@seznam.cz
mobil: 723 773 125

trenér RCEJ

Jiří Veselovský
142 00 Praha 4 - Krč, V Štíhlách 1311/3
e-mail jiriveselovsky@seznam.cz
tel: 222 960 672

Komise pro mládež
předseda

Lumír Apeltauer

252 28 Černošice, Vrážská 1004

Ing. Tomáš Bartovský 169 00 Praha 6, Bělohorská 139
Antonín Tvarůžka

141 00 Praha 4, Severní VII 512/3

Antonín Koťátko
190 00 Praha 9, Kovářská 10
tel.: 284 819 084
Josef Kubeš
272 01 Kladno Kročehlavy, Dr. Steinera 22
E - mail: j.kubes@centrum.cz
mobil T-mobile: 737 164 138
Lukáš Vosecký
378 21 Kardašova Řečice, Husova 486
E - mail: voseckyl@centrum.cz
mobil T-mobile: 732 964 567
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