
 

 

 

    Leteckomodelářské kluby  SMČR 

 

    

 

 

 

Vážení kolegové modeláři, 

 

předsednictvo KLeM ČR projednalo mimořádný příděl finanční prostředků určených pro rozvoj 

činnosti mládeže. Finanční prostředky jsou účelově vázány na materiální dodávky s adresným 

určením příjemce a prokazatelným využitím dodaného materiálu. 

Na základě této skutečnosti a z hlediska plošného rozdělení přidělené dotace pro co možná největší 

počet zájemců, rozhodlo předsednictvo nabídnout klubů RC stavebnici modelu VOSA včetně 

radiového vybavení.  

Při  rozhodování byl brán zřetel na možnost: 

- pořízení levné a jednoduché stavebnice,  

- rychlost stavby,  

- určitá atraktivnosti pro mládež (RC ovládání),  

- finanční otázka,  

- již existující zkušenosti s pořádáním soutěží,  

- existující jistá pravidla pro soutěže. 

 

Stavebnice VOSA s RC soupravou bude nazvána "KOMPLET VOSA". 

KOMPLET VOSA bude obsahovat: 

- stavebnici modelu VOSA, 

- kompletní vybavení pro vyhotovení - stavbu RC modelu (pouze bez potahového papíru) 

- RC soupravu - vysílač 2,4 GHz,  přijímač, dvě serva, přijímačové baterie.  

 

Jak získat KOMPLET VOSA a co je podmínkou? 

 
1/ Podmínkou pro získání  KOMPLET VOSA je uhrazení členských příspěvků SMČR  za 

odpovídající počet mládeže v klubu k datu 31.3.2015 

 

2/ Předložení žádosti o zaslání požadovaného počtu  KOMPLETů VOSA na sekretariát SMČR 

současně se jmenným seznamem mládežníků (žáků – juniorů).  Tiskopis "Prezenční listina" 

kompletně vyplněný (ke stažení na:  http://www.svazmodelaru.cz/new_smcr/tiskopisy.htm) 

 

3/ Klub obdrží od dodavatele  KOMPLET VOSA  

 

4/ KOMPLET VOSA obdrží klub ZDARMA a stává se jeho vlastnictvím. Nakládání s RC 

soupravou a stavebnicí je v plné kompetenci klubu (RC souprava je považována za majetek klubu). 

Model i RC soupravu je nutno používat pro Komplet Vosa ! 

 

5/  Klub postaví modely včetně označení modelů dle návodu (samolepka "Vosy" ) a zorganizuje 

soutěž - soutěže pro mládež - členy klubu, nebo jako veřejnou soutěž, nebo krajský přebor,  

případně celostátní setkání, vše dle jeho uvážení.  Z létání s modely VOSA pořídí fotodokumentaci 

a odešle na mailovou adresu SMČR.  

Pravidla pro organizaci soutěže jsou vyvěšena na stránkách SMČR a přílohou tohoto dopisu. 
 



 

 

6/ Kluby podle svého zdravého uvážení si mohou objednat libovolný počet  KOMPLETů VOSA  

dle počtu mládeže - členů evidovaných v klubu.  

 

7/ V případě havárie a zničení modelu, může klub použít RC soupravu pro další činnost kroužku 

mládeže. 

 

8/ Předsednictvo SMČR a KLeM ČR si vyhrazuje právo omezit případné neúměrné požadavky z 

důvodu pokrytí požadavků co možná největšího počtu zájemců (možno zapůjčení mezi členy v 

klubu). 

 

9/ Je třeba počítat se sankcemi v případě, že s odebraným modelem nebude létáno … zhodnotí 

KLeMČR 

 

V Praze dne 28.3.2015 

 

 

 

     Za předsednictvo KLeM ČR  

 

 

 

              Ing. Petr Cejnar 

             předseda KLeM ČR 

 

 

 

Příloha : Pravidla pro soutěže KOMPLET VOSA 


