
 

 

Kriteria pro nominaci reprezentantů na MS a ME leteckých modelářů v roce 2019 
 
Obecné podmínky: 
1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů ČR (SMČR) – občan ČR. 
2. Reprezentant souhlasí s účastí v reprezentačním družstvu a s podílem na úhradě nákladů spojených s jeho 

výjezdem na MS, ME, (výši podílu nákladů sdělí nominovaným reprezentantům trenér příslušné kategorie), při 
nesouhlasu je účast nabídnuta dalšímu v pořadí. 

3. Širší reprezentační tým v každé kategorii se skládá ze 3 reprezentantů a 3 náhradníků. 
4. Složení reprezentačního družstva navrhuje trenér ve spolupráci s šéftrenérem příslušné kategorie, předsednictvo 

KLeM ČR tento návrh schvaluje.  

KATEGORIE VOLNÝCH MODELŮ 

Kategorie F1A,B,C 
Členství v reprezentačním družstvu pro rok 2019 bude nabídnuto soutěžícím v pořadí dle celkového součtu 

získaných bodů ze soutěží roku 2018: 
Body se započítávají následujícím způsobem: 
a) body získané ve Světovém poháru (SP)dle oficiální výsledné tabulky dělené koeficientem 10 
b) body získané v Českém poháru (ČP) dle oficiální výsledné tabulky vynásobené koeficientem 2 
c) body za pořadí z mistrovství ČR obodované dle pravidel soutěže ČP vynásobené koeficientem 3 
d) body za pořadí z MS nebo ME obodované dle pravidel soutěže SP dělené koeficientem 5 
e) člen družstva se zaváže, že se zúčastní spolupráce s družstvem během akce – uvolnit jej může pouze TM 

družstva 
Dle podkladů od trenéra F1ABC, Romana Kalandry 

Kategorie F1A,B,P junioři 
Členství v reprezentačním družstvu pro rok 2019 bude nabídnuto soutěžícím v pořadí dle celkového součtu 

získaných bodů ze soutěží roku 2018. Body se započítávají následujícím způsobem:  
a) body získané ze dvou nejlepších světových pohárů děleno 10 (pořadí pouze juniorů a žáků, včetně zahraničních) 
b) body za pořadí z mistrovství ČR, pořadí juniorů a žáků dohromady 
c) body za pořadí z jednotlivých soutěží Českého poháru, pořadí pouze juniorů a žáků (dle tabulky ČP tj. 

dosažených 4 nejlepších výsledků) 
d) člen družstva se zaváže, že se zúčastní spolupráce s družstvem během akce – uvolnit jej může pouze TM 

družstva  
Bodové ohodnocení dosaženého pořadí na všech soutěžích ČP, SP i MČR je stejné jako bodování ČP: 
Umístění:  1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.  - ...14. 
Body:        25 20 15 12 10  9  8   - …1  
Při rovnosti celkového součtu bodů rozhoduje o pořadí v nominaci vyšší počet bodů získaných v ČP, v případě 

rovnosti bodů i v ČP rozhoduje vyšší počet bodů získaných na MR. 
Dle podkladů od asistenta trenéra mládeže, Daniela Rösslera  

Kategorie F1E 
Zařazení do reprezentačního družstva ČR v kat. F1E pro rok 2019 bude nabídnuto seniorům a juniorům v pořadí 

dle součtu bodů ze čtyř nejlepších soutěží v ČR (dle kalendáře SMČR kromě soutěží SP) + MČR + setina bodů 
dosažených v celkovém hodnocení světového poháru (např. při dosažení 800 bodů v celkovém hodnocení SP 
bude do nominace započteno 8 bodů) 

Bodové hodnocení: 
umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
body ČP 10 8 6 5 4 3 2 1   

body MČR 15 12 9 7 6 5 4 3 2 1 
Maximální počet započítávaných soutěží je tedy 5 + 4 (SP) a maximálně možný počet dosažených bodů je:  
(4 x 10) + 15  + 0,01 x (celkové body ze SP)  
V případě rovnosti součtu dosažených bodů na kterémkoliv místě určuje pořadí další kritérium:  
1. lepší celkové umístění na MČR 2018 
2. lepší umístění v celkovém hodnocení světového poháru 
Body z jednotlivých soutěží se budou přidělovat jako ve světovém poháru, tedy za celkové pořadí (junioři 

a senioři dohromady). Z celkového pořadí se pak navíc vyčlení samostatné pořadí juniorů. 
Dle podkladů od trenéra F1E, Vojtěcha Zimy 



 

 

Kategorie F1D 
Výběr členů seniorského i juniorského družstva v kategorii F1D pro rok 2019: 
a) Repre družstvo vybrat z výsledků žebříčku za rok 2018 a MČR.  
b) V případě rovnosti časů ze soutěží přihlédnout k výsledkům z MČR.  
c) Stejná kritéria platí pro seniory i juniory,  
Podle celkového umístění v roce bude možno jmenovat repre družstvo do konce roku, tedy až po zpracování 

žebříčku za rok 2018.  
Dle podkladů od trenéra F1D, Josefa Kubeše 

KATEGORIE UPOUTANÝCH MODELŮ 

Kategorie F2A, F2B, F2D 
Členství v reprezentačním družstvu pro rok 2019 bude nabídnuto soutěžícím v pořadí dle celkového součtu 

získaných bodů ze soutěží roku 2018. 
Body se započítávají následujícím způsobem: 
Body z maximálně čtyř nejlepších výsledků na libovolných soutěžích v ČR i serie SP počítaných podle pravidel SP. 

Body získané na MČR 2018 budou vynásobeny koeficientem 2. 
Dle podkladů od šéftrenéra, Jiřího Pavlíčka  

KATEGORIE RC MOTOROVÝCH MODELŮ 

Kategorie F3A 
Nominováni budou tři senioři a jeden junior na základě pořadí v celostátním žebříčku. 
Žebříček bude sestaven ze tří nejlepších výsledků každého pilota z uskutečněných soutěží v ČR, včetně 

mezinárodní soutěže pořádané klubem LMK Chropyně (zde jsou započítávána pouze dvě základní kola). 
Dle podkladů od trenéra F3A, Františka Pokorného 

Kategorie F3D 
Nominovány budou první tři týmy podle výsledků celostátního žebříčku 2018. Účast na MČR nebude podmínkou. 

Žebříček bude sestaven z výsledků závodů uvedených v kalendáři soutěží SMČR. 
Dle podkladů od trenéra F3D, Jiřího Kleina 

Kategorie F3P  
Pro jmenování reprezentantem je nutná předchozí účast na závodech v zahraničí. Pro pozici náhradníka není nutná 

předchozí účast na závodech v zahraničí. 
Nominováni budou tři závodníci a jeden junior na základě pořadí v celostátním žebříčku za uplynulou halovou 

sezónu (zima/jaro).  
Dle podkladů od trenéra F3P, Vladislava Plichty 

Kategorie F5D 
1. Nominovány budou první tři týmy podle výsledků celostátního žebříčku 2018. Účast na MČR nebude 

podmínkou. 
2. Žebříček bude sestaven z výsledků závodů uvedených v kalendáři soutěží SMČR. 
3. Týmy musí mít k dispozici tři plně vybavené modely včetně limiterů. 
Dle podkladů od trenéra F5D, Jana Sedláčka 

KATEGORIE RC TICHÉHO LETU 

Kategorie F3B 
1. Kritériem pro nominaci do reprezentačního týmu je umístění v tabulce nazývané „Kvalifikace reprezentace F3B 

pro rok 2019“. Umístění v kvalifikaci je součtem 5 nejlepších výsledků z domácích soutěží a ze soutěží 
Světového Poháru F3B FAI (SP F3B FAI) v roce 2018. Maximálně mohou být ovšem započítány pouze 2 
domácí soutěže (tzn. jsou v kalendáři KLeM ČR a současně nejsou v kalendáři FAI). Výsledky kvalifikace jsou 
zveřejňovány každý rok.  

2. Body jsou počítány podle následujícího klíče:  
a) Procentuální výsledek ze závodu je násoben koeficientem podle přiložené tabulky a je zaokrouhlen na dvě 

desetinná místa. Počtem soutěžících se rozumí piloti, kteří dokončili minimálně jedno kompletní kolo (úloha 
ABC). 



 

 

b) Pro závody nad 50 soutěžících se koeficient již nezvyšuje. Soutěže s méně jak 15 účastníky nejsou 
započítávány. 

c) V případě, že se na dané soutěží letí Fly-Off, je započten bodový zisk před Fly-Off. Pokud se soutěžící Fly-Off 
účastní, je jeho výsledek započten pouze v případě, že má vyšší hodnotu než před Fly-Off. 

3. V případě rovnosti výsledků při uzavírání kvalifikace je přičten výsledek z šestého závodu a případně dalšího 
dokud není určeno konečné pořadí. 

4. Zveřejnění „Kvalifikace reprezentace F3B pro rok 2019“ provede trenér F3B do konce listopadu roku 
předcházejícího ME/MS. 

Tabulka koeficientů: 
poč.sout. koef. poč.sout. koef. poč.sout. koef. poč.sout. koef. poč.sout. koef. poč.sout. koef. 

15 1,0000 21 1,0102 27 1,0204 33 1,0306 39 1,0408 45 1,0510 

16 1,0017 22 1,0119 28 1,0221 34 1,0323 40 1,0425 46 1,0527 

17 1,0034 23 1,0136 29 1,0238 35 1,0340 41 1,0442 47 1,0544 

18 1,0051 24 1,0153 30 1,0255 36 1,0357 42 1,0459 48 1,0561 

19 1,0068 25 1,0170 31 1,0272 37 1,0374 43 1,0476 49 1,0578 

20 1,0085 26 1,0187 32 1,0289 38 1,0391 44 1,0493 50 1,0595 

Dle podkladů od trenéra F3B Romana Vojtěcha 

Kategorie F3F 
1. Započítávat se budou výsledky (procentuální přepočet na vítěze) ze soutěží seriálu Eurotour a/nebo World Cup 

a/nebo výsledek z MČR 2018. 
2. Započítávají se celkem 4 výsledky a to následovně: 

- 3× nejlepší výsledek ze soutěží seriálu Eurotour a/nebo World Cup (ET/WC) 
- výsledek MČR 2018, ke kterému bude připočtena bonifikace 1%, nebo další výsledek (4. nejlepší) ze soutěží 
seriálu Eurotour a/nebo World Cup 

3. Započítávat se budou pouze soutěže s účastí minimálně 15 soutěžících a výše.  
POZN.: Klíč tedy může být: 3×ET/WC + MČR, nebo 4×ET/WC 
Dle podkladů od trenéra F3F, Filipa Kalenského  

Kategorie F3J  
Nominováni budou první tří soutěžící podle nominačního žebříčku. Do žebříčku pro nominaci reprezentantů se 

započítávají dva nejlepší výsledky ze soutěží v ČR (viz.seznam) a dva nejlepší výsledky z mezinárodních 
soutěží dle kalendáře FAI (kromě MS a ME) + soutěž v Holíči 12.-13.5.2018. 

Soutěže v ČR : 
Evid.číslo Kategorie  Datum Pořádá Název 

xx F3J 28.4. 2018 LMK Týnec nad Sáz.  

27 F3J 16 -17.6. 2018 MK Náchod MČR 

598 F3J 25 – 26.8. 2018 LMK Králův Dvůr Královodvorská F3J 2018 

609 F3J 8 - 9. 9. 2018 LMK Litomyšl Samba cup s mezinárodní účastí 
 (Výsledkovou listinu z příslušných soutěží si zajišťuje soutěžící a předkládá zpracovateli výsledků).  
Systém hodnocení: procentuální body po základních kolech ve vztahu k vítězi základní části a bonifikace za 

umístění ve finále: 1.místo  3 body 
2.místo  2 body 
3.místo  1,5 bodu     
4.místo  1 bod 
5.místo  0,5 bodu 

Aby byla soutěž započtena do nominačního žebříčku, musí být odlétána nejméně 3 celá kola. 
Dle podkladů od trenéra F3J, Ing. Jaroslava Vostřela 

Kategorie F3K 
1. Do žebříčku pro nominaci reprezentantů se započítávají 3 nejlepší výsledky (vyjádřené v procentech) 

z národních závodů uvedených v kalendáři KLeM ČR. Závody, které jsou jak v kalendáři FAI, 
současně i v kalendáři KleM ČR, se do nominačního žebříčku započítávají jako mezinárodní soutěže.  

2. Do nominačního žebříčku se započítávají ČR soutěže: 
Číslo Pořádá Název soutěže 
 513 MK Chrudim Chrudimská F3K 
526 LMK Zephýr Žďár nad Sázavou Přibyslavské F3K 



 

 

538 MK Nové Město na Moravě Vysočinské F3K 
545 MK Mělník Clarson Cup 
34 LMK Lomnice nad Popelkou Mistrovství ČR 

585 LMK Zephýr Žďár nad Sázavou Přibyslavské F3K 
596 LMK Chotěboř Chotěbořská káčka 
622 MK Mělník Clarson Cup 

3. K výsledkům dle prvního kritéria, se připočítají 3 nejlepší výsledky (vyjádřené v procentech) ze soutěží 
kalendáře FAI. 

4. Do nominačního žebříčku se započítávají mezinárodní soutěže: 
Název soutěže  Místo, stát 
 Wilga Cup  Lviv, Ukrajina 
 World Cup F3K Zielona Gora  Zielona Gora, Polsko 
 Word Cup F3K Zlín  Holešov, Česká republika 
 Michael Bene Cup  Stocking,Wildon, Rakousko 
 Fizi Cup F3K   Ludbreg, Chorvatsko 
 Martin Cup  Martin, Slovensko 
 Ptuj Cup  Moskanjci,Slovinsko 
 Zerbst Cup  Zerbst, Německo 

5. Do žebříčku pro nominaci reprezentantů se započítávají jen soutěže s nejméně 15 účastníky.  
6. Výsledkem pro určení pořadí bude součet 3 nejlepších výsledků z národních soutěží a 3 nejlepších 

výsledků ze soutěží kalendáře FAI. Podle tohoto výsledku bude sestaveno tříčlenné reprezentační 
družstvo 

Dle podkladů od trenéra F3K, Pavla Krištofa 

KATEGORIE MAKET 

Kategorie F4C, F4H 
Do pořadí pro výběr reprezentace se budou započítávat následující výsledky: 
Výsledky dosažené na MČR 2017 a 2018 
Pořadí v žebříčku za rok 2017, 2018 (pokud byl vzhledem k počtu soutěží sestaven). 
Výsledky na mezinárodních závodech za poslední 2 roky (MS 2018, mezinárodní závody FAI 2017, 2018) 

Dle podkladů od šéftrenéra kategorií maket, Davida Kopala 

KATEGORIE ELEKTROLETŮ 

Kategorie F5B 
1. Pořadí pro výběr reprezentačního družstva bude určeno na základě bodů, které získají soutěžící v průběhu 

dvouletého cyklu účasti na soutěžích Contest Eurotour v F5B v letech 2017 a 2018. Do žebříčku pro účast na 
ME/MS  se budou počítat 3 nejlepší výsledky ze soutěží Contestu v roce 2017 a 3 nejlepší výsledky ze soutěží 
Contestu v roce 2018. 

2. Trenér sestaví žebříček do konce září 2018 a předá předsednictvu ke schválení reprezentačního družstva. 

Dle podkladů od trenéra F5B, Martina Faltička 

Kategorie F5J 
Nominováni budou první tři soutěžící (plus tři náhradníci) podle nominačního žebříčku. Do žebříčku pro nominaci 

reprezentantů se započítávají tři nejlepší výsledky získané v roce 2018 na sedmi konkrétně vybraných 
nominačních soutěžích. 

Systém hodnocení: procentuální body po základních kolech ve vztahu k vítězi základní části a bonifikace za 
umístění ve finále podle zvyklostí Eurocontest:  
1.místo 3 body 
2.místo 2 body  
3.místo 1,5 bodu  



 

 

4.místo 1 bod  
5.místo 0,5 bodu 

Seznam nominačních soutěží: 
• 14.-15.4.  EC Szeged 
• 5.-6.5. SMČR Hořice 
• 26.-27.5.  EC Lanškroun 
• 9.-10.6.  EC Bořetice 
• 30.6.-1.7.  MČR Suché 
• 7.7.-8.7.  EC Holíč 
• 28.-29.7.  SMČR Lanškroun 

Dle podkladů od trenéra F5J, Tomáše Hrubého 
 

Zpracoval: Jan Vosejpka, 31.1.2018 


