
             Informační zpravodaj pro raketové modeláře - únor 2018 

              Na radě KRaM ČR v Letovicích 28.1.2018 se všichni účastníci dohodli na těchto     

              bodech: 

1. Nová rada, která byla zvolena na konferenci KRaM ČR 27.1.2018,  bude pracovat ve 

funkčním období 2018 – 2022 ve složení: 

Bedřich Pavka (RMK Krupka) – předseda KRaM ČR  

Petr Vysloužil (RMK Praha), Jiří Kašpar (RMK Letovice), Jaroslav Chmelík (MK 

Mladá Boleslav) a Petr Pastuszek (RCSO Český Těšín) 

Po dlouhých letech ukončil svou působnost v radě KRaM ČRTomáš Indruch (MK 

Šenov). Za práci v radě KRaM ČR mu poděkoval na konferenci KRaM ČR Bedřich 

Pavka. 

2. Výzva k podání nabídek uchazečů na: 

Trenéra reprezentace ČR a vedoucího týmu ČR od 1.9.2018, ( souběh funkcí je 

možný), přihlášky do 20.4.2018 na email: bpavka@ volny.cz, nabídky posoudí Rada 

KRaM 

3. Nejúspěšnější raketový modelář  ( junior, senior) bude pro další roky vypočítáván ze 

3 nejlepších výsledků dosažených na seriálu  MČR a otevřených soutěžích FAI (tj. SP 

a mezinárodní soutěže). 

Junior, který dosáhne 18let v daném roce, bude hodnocen jako senior.  

(Ve výsledcích MČR bude hodnocen mezi juniory). 

4. Od roku 2018 platí nové startovné na seriálu MČR : 

- junioři první den 100 Kč, druhý den 80 Kč,  

- senioři první den 200 Kč, druhý den 150 Kč 

- pokud bude závodník létat jen jeden den, bude platit senior 200 Kč, junior 100 Kč 

- startovné na MČR žáků se upřesní podle výše dotace  

5. Do kalendáře soutěží 2018 přibude  nová soutěž ve Valech u Mladé  Boleslavi – 26.5. 

2018,  zajišťuje Jaroslav Chmelík 

6. Obnovení kontaktů –všichni předsedové klubů zašlou předsedovi KRaM kontaktní 

údaje  - název klubu, předseda klubu, adresa, mail, telefon, web, facebook , pokud  

jsou raketoví modeláři členy modelářského klubu s více modelářskými odvětvími, 

zašlou i kontakt na osobu pověřenou raketovým modelářstvím  -  do konce února 2018 

7. Upozornění klubům, aby poslaly výpis hospodaření a výroční zprávu za rok 2017 do 

konce března 2018 na Městský soud v Praze. 

8. Všem raketovým modelářům přejeme pevné zdraví a úspěšný rok 2018 

Předseda KRaM ČR Bedřich Pavka 


