ZÁPIS
z 2. zasedání předsednictva Klubu lodních modelářů ČR v roce 2017
Zasedání se konalo dne 07. listopadu 2017 v kanceláři předsedy, v budově SMČR, v Praze.
Přítomni: Petr Cejnar – pověřený předseda SMČR, Luděk Mátl - předseda KLoM, Zdenka Dostálová - tajemník a
M, Petr Vaněrka - FSR, Jan Jedlička - NS, Pavel Novotný - S
Omluveni: Alois Vašíček - C
1. Zahájení – tajemnice uvítala účastníky
2. Kontrola zápisu 1/2017 - předseda KLoM
- sekce EX - Zpráva od p. Bočka: „Po zkušenostech s problematickým zajišťováním organizace Seriálu EX pod
hlavičkou SMČR v roce 2017 jsme se rozhodli (pořadatelé a soutěžící v kategorii EX A), že nebudeme již v roce
2018 "oživovat" Seriál EX pod hlavičkou SMČR v kategoriích EX (EX 500 a EX A), ale vrátíme se k soutěži bez
povinného členství v SMČR a k modelu pro všechny věkové kategorie formou vyhlášení 5 víkendových soutěží
EX A v rámci Moravského poháru.”
- Pořadatelé a soutěžící sekce EX nemají zájem oživit seriál EX. Předsednictvo KLoM toto rozhodnutí akceptuje.
Sekce EX tedy nebude mít svého zástupce v předsednictvu KLoM. Pravidla zůstávají pod záštitou sekce NS.
3. Zprávy ze SMČR
- zpráva předsedy KLoM a pověřeného předsedy SMČR – Miroslav Navrátil na posledním zasedání
předsednictva SMČR rezignoval na funkci předsedy a ukončil pracovní poměr tajemníka SMČR, funkcí
předsedy byl dočasně do voleb pověřen Petr Cejnar (dosavadní místopředseda)
- termín konference KLOM 15.1.-20.2.2018, bude upřesněno
- SMČR po faktickém odchodu Mirka Navrátila (červen 2018) funguje v nouzovém režimu, bylo vypsáno
výběrové řízení na pozici tajemníka SMČR
- byl spuštěn nový web SMČR, správa webu zatím není plně dořešena
4. Zprávy z Navigy
tajemnice informovala o zprávách z Generálního zasedání Naviga 2017:
- zasedání se konalo 21.10.2017 v německém Oberhausenu, účastnili se delegáti ze 17 členských zemí a
členového současného prezidia, za SMČR se zúčastnila zasedání tajemnice a předseda KLoM
- prezident Dieter Matysik informoval o dění v Navize za poslední 2 roky, omluvil se, že měl z rodinných a
zdravotních důvodů málo času se Navize věnovat, oznámil loňskou rezignaci víceprezidenta Petera Shafta,
vypíchl úspěch se zveřejněním závodních pravidel na internetu,
- vedoucí sekcí shrnuli konání šampionátů v minulých letech a plán do budoucna,
- pokladník Michael Dahm zveřejnil hospodaření Naviga s tím, že je k dispozici dostatek potřebných financí,
- H.J. Borchers upozornil na to, že mezinárodní rozhodčí jsou zodpovědění za své licence, pokud jim vyprší
platnost, musí to oznámil zodpovědné osobě ve své federaci (u nás tajemník KLoM) a ta musí zažádat o
prodloužení/změnu licence H.J.Borcherse, formulář je k dispozici na webu Navigy
- SMČR navrhlo konání EC FSR V 2018 (zatím bez reakce)
- SMČR navrhlo zlepšení komunikace (akceptováno - bude nový web pouze v angličtině nejpozději od
1.1.2018), již nebude rozesílán tištěný informační bulletin, byla odsouhlasena elektronická forma hlasování o
pravidlech sekcí, bylo odsouhlaseno zakotvení pevných termínů pro placení členských poplatků, pro
přihlašování EC/WC soutěží a pro elektronické hlasování sekcí; presidium Naviga odmítlo specifikovat své
úkoly a zodpovědnost; změna volebního systému nebyla akceptována (předsednictvo Naviga bude i nadále
voleno v bloku); startovné se zvyšovat nebude; předsednictvo Naviga nebude mít placené funkce; Naviga
nepožádá o členství v asociaci Sport Accord, nicméně se pokusí na žádost Naviga vedoucího sekce A/B Hrachyi
Shahazizyana požádat o členství v IOC (International Olympic Committee),
- Slovensko navrhlo vstup do Sport Accordu a spolupráci s organizací IMBRA
- zatím bohužel není k dispozici oficiální zápis z jednání
- H.J.Borchers vyslovil zájem o to, aby ČR uspořádala v roce 2019 Mistrovství světa sekce NS

5 . Kalendář soutěží 2018 – mistrovství mládeže do 18 let
- tajemnice rozešle elektronicky ke kontrole na vedoucí sekcí, poté bude zveřejněno na webu KLoM,
- pro příští rok bude systém přihlašování zjednodušen – vedoucí sekcí dodají tajemníkovi KLoM
vyplněnou excelovou tabulku s tím, že do kalendáře budou zahrnuty veškeré soutěže, i ostatní
klubové či veřejné soutěže či výstavy (hlasování: 4 pro, 1 proti, 0 se zdrželo)
- NS, FSR, M mají zájem o pořádání jednorázového MiČR mládeže (zahrnuto v kalendáři)
6. Zprávy vedoucích sekcí
- vedoucí sekcí zhodnotili výjezdy na ME a MS 2017, sportovní sezonu a soustředění talentované
mládeže (podrobná hodnocení jsou k dispozici v příloze)
7. Schválení širších reprezentačních družstev sekcí
- připravená reprezentační družstva jednotlivých sekcí dle pravidel (hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo)
- bude dodáno od vedoucích v elektronické podobě a poté zveřejněno na webu KLoM)
8. Doplnění sportovního řádu KLoM
- sportovní řád sekce FSR – zpřesnění klauzuli o vymezení věkové kategorie elév – (hlasování: 5
pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
- sportovní řád sekce NS – zpřesnění klauzule o rozjíždění o pozice 4.-8. místo – (hlasování: 5 pro, 0
proti, 0 se zdrželo)
- sportovní řád KLoM – hlavní rozhodčí nesmí závodit – (hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
9 . Výjezdy na MS a ME 2018
- MS C – Rumunsko – 1.-9.9.2018
- ME FSR V Naviga – ČR Osek nad Bečvou – 20.-23.09. (čekáme na vyjádření Naviga)
- ME FSR O/H Naviga – Polsko – červenec (čekáme na vyjádření Naviga)
- MS IMBRA – Francie Egletons – 30.7.-11.8.2018
- ME M Naviga – Itálie – Margonara – 4.-12.8.2018
- ME NS Naviga – Rusko – Kaliningrad/Finsko - 06.-12.08.2018 (termín potvrzen Navigou)
- MS S ISAF – Německo - Biblis 22.05. - 01.06.2018
- ME S ISAF – třídy S, IOM – Chorvatsko - Rogoznica 06.-13.04.2018
10. Kontrola usnesení konference KLoM 2014
- všechny body byly průběžně plněny
11. Příprava voleb 2018
Předsednictvo zahájilo přípravu voleb 2018 na další čtyřleté období, která se uskuteční dle stanov
SMČR. Do funkce vedoucího sekce či předsedy KLoM může být navržen kandidát, který je aktivním
členem SMČR s dostatečnými zkušenostmi a který písemně potvrdili souhlas se svou kandidaturou.
V rámci přípravy voleb stávající vedoucí sekcí projednali v sekci návrhy kandidátů na další čtyřleté
období a předložili návrh kandidátů na nové vedoucí sekcí předsednictvu KLoM:
Vedoucí skupiny C – Alois Vašíček
Vedoucí skupiny FSR – Petr Vaněrka
Vedoucí skupiny M – Zdenka Dostálová
Vedoucí skupiny NS – Stanislav Jakeš
Vedoucí skupiny S – Pavel Novotný
Vzhledem k nečinnosti sekce EX nebude tato sekce zastoupena v předsednictvu KLoM.
Volba předsednictva a předsedy KLoM ČR probíhá tajnou volbou delegátů na konferenci KLoM ČR,
na kterou jsou s volebním právem pozváni tito delegáti:
- zástupci pobočných spolků KLoM dle následujícího klíče: pobočný spolek s maximálním
počtem členů lodní odbornosti starších 18let:
15 na konferenci vyšle 1 delegáta, 30 na konferenci vyšle 2 delegáty,
45 na konferenci vyšle 3 delegáty, 60 na konferenci vyšle 4 delegáty,....
- členové stávajícího předsednictva KLoM ČR
- stávající předseda KLoM ČR
bez volebního práva: hosté.

12. Doškolování rozhodčích 2018
- s platností od 1.1.2018 jsou trvalí rozhodčí převedeni jako standardní rozhodčí a musí projít
nejbližším školením dané sekce pro prodloužení licence (hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
- požadavky na doškolení rozhodčích v roce 2018 – sekce NS, M, S
13. Různé
a) sekce M
- národní pravidla sekce M 2018 budou aktualizována na základě mezinárodní úpravy, která bude
dostupná od 01.01.2018 (hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
b) sekce NS - dotazy
- noví členové SMČR se mohou hlásit průběžně během roku – ano mohou
- kde se zveřejňují zápisy z interního jednání - SMČR se zveřejňují pomocí předsedů jednotlivých
odborností, kteří informují předsednictvo – tj. např. v tomto zápise v bodě 3
- klíč k rozdělení peněžních prostředků na jednotlivé mistrovské soutěže – dle vyjádření předsedy
KLoM mají k dispozici pověřené osoby na SMČR, dle klíče přerozdělí prostředky a informují
jednotlivé odbornosti
c) vyjádření sekce NS k případnému MS NS 2019
- klub Admirál Jablonec dle vyjádření Z.Tomáška nemá zájem o pořádání MS 2019 sekce NS v CZ, nicméně
pokud by se našel v ČR pořadatel, pak nabízí svou pomoc,
- vyjádření pro H.J.Borcherse - východní země nedokáží získat dotace/finance tak rychle, Naviga nepodporuje
pořadatele, tak jak by bylo žádoucí (nedostatek komunikace, nízké startovné - letadla, ISAF 370EUR a více)
14. Závěr – úkoly
- vedoucí sekcí – kontrola kalendáře 2018, dodání elektronické verze reprezentačních družstev pro rok 2018
- tajemnice – zveřejnění kalendáře 2018 na webu KLoM a reprezentačních družtev, doplní a zveřejní do
sportovního řádu KLoM klauzuli, že hlavní rozhodčí nesmí závodit, kontaktovat H.J.Borcherse s vyjádřením
k pořádání MS NS 2019, zajistit termín pro konání konferenci v TJ Slavia v Hradci Králové, přibližně měsíc před
konáním konference rozeslat pozvánky na konferenci KLoM modelářským klubům/pobočným spolkům
- vedoucí sekce FSR – doplní a zveřejní ve sportovním řádu sekce klauzuli o vymezení věkové kategorie elév,
- vedoucí sekce NS – doplní a zveřejní ve sportovním řádu sekce NS klauzuli o rozjíždění o pozice 4.-8.místo
Zápis vypracovala: Zdenka Dostálová
Zápis ověřil: Luděk Mátl

