
ZÁPIS č. 16 – 2021 – předsednictva KLeM ČR        

konané dne 25.1.2021 online  
 

Za předsednictvo KLeM ČR přítomni: 

Předseda:  Ing. Petr Cejnar  

Místopředseda: Tomáš Ciniburk   

Členové:   Ing. Tomáš Bartovský  

   Ing. Jan Vosejpka   

   Ing. Ivo Kornatovský  

   Ing. Vladislav Plichta   

   Mgr. Jan Čihák   

SMČR:   Ing. Jan Žemlička  

 
Program jednání: 
1/ Kontrola plnění úkolů        Ing. Cejnar 
a/ Návrh významných leteckých modelářů do síně slávy. Úkol pokračuje. 
 
b/ Návrh tisku letáků – zatím bez připomínek nebo návrhů na realizaci. Bude projednáno na     
    Strategickém fóru ŘLE, ÚCL, MD, LAA, AerČR, SMČR – především z pohledu financování akce, zapojení  
    subjektů a jejího organizačního zabezpečení (distribuce, kdy, z jakých míst apod.).  
 
2/ Průběh hlášení dle nových EK a stav členské základny  Ing. Žemlička 
Karty klubů se zpracovávají bez prodlevy, vrací se pouze chybné karty. 277 karet klubů je do 25.1.2021 
zpracováno (bez rozlišení letecký klub aj.). K tomuto datu je evidováno 5456 leteckých modelářů. Chybně 
vyplněných je 79 evidenčních údajů o leteckých modelářích (rodná čísla, adresa, email atd.). Tomáš 
Ciniburk a Jan Žemlička je v kontaktu s kluby s chybou v evidenční kartě situaci řeší. 
 
3/ Informace o jednání a přípravě nového leteckého zákona Ing. Cejnar, T. Ciniburk 
Bylo vydáno OOP Omezený prostor LKR10 – UAS prostřednictvím ÚCL. Členové svazu byli informováni 
prostřednictvím webových stránek svazu. Dnes 25.1.2021 je na programu vlády ČR projednávání návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Petr Cejnar a Tomáš Ciniburk vše 
podrobně sledují. 
 
4/ Informace o způsobu získávání FAI licencí                           T. Ciniburk 
Tomáš Ciniburk je v kontaktu se zodpovědnými osobami na Aeroklubu ČR, kde zapisují FAI licence do 
databáze FAI. V současnosti lze o FAI licenci zažádat. Cena zůstává 100Kč. 
Na webu  https://svazmodelaru.cz/klem/fai-licence/ je kompletní postup. Celý systém spočívá na 
vyplnění formuláře žádosti (tři údaje) a správného zadání variabilního symbolu VS (zde psát FAI ID) a 
konstantního symbolu KS (324) při platbě. Žádost a platba bude následně spárována a FAI licence bude 
obnovena/zavedena. Systém je připraven i na hromadnou platbu více FAI licencí.  
Neuvedení správného variabilního symbolu VS (zde psát FAI ID) a konstantního symbolu KS (324) nebo 
nevyplnění těchto údajů v platbě znamená, že FAI licence nebude obnovena/zavedena. Stejně tak 
nemožnost spárování u hromadné platby. Předsednictvo KLeM nemá přímý přístup k účtu Svazu 
modelářů a nemůže dohledat tyto platby. Nepomůže ani zaslání potvrzení o platbě, protože nelze ověřit 
jeho pravdivost. Platby zaslané před 15.1.2021 (ačkoliv bylo uvedeno neposílat!!) budou řešeny 
postupně. V případě potíží pište na ciniburk@svazmodelaru.cz. 

https://svazmodelaru.cz/klem/fai-licence/
mailto:ciniburk@svazmodelaru.cz
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5/ Složení reprezentačních družstev pro r. 2021   Ing. Vosejpka 
Viz. příloha č.1 
Prosíme TM aby si hlídali termín (pro každou kategorii jsou termíny jinak!) a včas poslali předběžné 
přihlášky na MS, resp. ME. 
 
6/ Informace o zveřejněných žebříčcích za rok 2020  Ing. Vosejpka 
Cca 30% kategorií nebude mít žebříček z důvodů málo soutěží. Existující žebříčky budou zveřejněny do 
15.2.2021. 
 
7/ Kritéria pro reprezentaci na rok 2021 pro 2022   Ing. Vosejpka 
Aktualizovaná verze viz. příloha č.2. 
 
8/ Aktualizace seznamu a adresáře funkcionářů KLeM ČR  Mgr. Čihák 
Aktualizace seznamu rozhodčích a lektorů proběhla v prosinci 2020. 
  
9/ Výkonnostní stupně - stav a návrhy změn   Mgr. Čihák 
Výkonnostní stupně - nemáme v současné době žádné žádosti, návrhy ani změny.  
 
10/ Příprava vyhodnocení nejlepších sportovců   Ing. Cejnar, Ing. Žemlička 
Termín konání vyhodnocení nejlepších leteckých sportovců od LAA prozatím není znám. 
 
11/ Koncepce mládeže 2021      Ing. Kornatovský 
V příloze č. 3 je aktualizovaná koncepce mládeže pro rok 2021 a úvodní strana „Mládeže“ z webu KLeM 
ČR, vše závisí na situaci kolem nás. 
Komise mládeže diskutuje na internetu k tématům činnosti. Informace posíláme vedoucím kroužků a 
klubům co vykazují mládež – soutěže, limity, výkonnostní stupně, atd. 
Podařilo se zajistit pořadatelství u všech tradičních mládežnických mistrovství, ve volných kategoriích i 
pořadatelství postupových soutěží. Zde je již tradiční problém s pořadatelstvím na Moravě, mimo 
Jihomoravského kraje – Patrik Cintula, kterého bych chtěl i tímto pochválit za činnost v rámci Moravy. 
Korespondenční soutěž – letos bude rozesláno pozvání všem klubům s mládeží a navíc chystáme i 
informaci o této soutěži pro DDM a SVČ.  
 
12/ Informace o dodávkách modelů RES, A3, F1H, H  Ing. Kornatovský 
H, A3, F1H – podpora pro kroužky mládeže – celkem na výzvu řešenou komisí mládeže odpověděli čtyři 
výrobci a 18 klubů. Současný stav – vyzvednuto 16 klubů, 2 kluby bude posláno. 
Modely za „domluvenou“ cenu – 115ks H, 62ks A3, 46ks F1H, celkem podpořených dětí – 157. 
Podmínkou přidělení je aktivní kroužek mládeže s členy v SMČR a i fotodokumentace ze stavby a létání. 
 
RES – v současné době se rozdělují modely RESCO a STARMADE. Od začátku „akce RES“ bylo rozděleno 
173 modelů. Podmínkou přidělení mimo jiné je i fotodokumentace ze stavby a létání, výrazně se zlepšilo 
plnění u následných žádostí, je to v řešení a čekáme i na info z klubů. Můžeme poprvé zhodnotit i žebříček 
v kategorii RES za rok 2020, i když tento rok byl dost jiný. Počty hodnocených juniorů (žáků) v žebříčku 
2020 : Heřmanův Městec – 8, Kamenné Žehrovice – 4, Holýšov – 3, Vlašim – 2, Litvínov, Neratovice, 
Vrdy, Litoměřice, Plzeň – 1 (tj. celkem 22). 
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13/ Různé všichni 
 

a/ Požadavek na změna termínu MČR F3J M. Rajšner na 17.7. – 18.7.2021, Ing. T. Bartovský 
doplní do internetového kalendáře.       Odsouhlaseno. 
 
b/ Žádost RC klub Ústí nad Labem – o příspěvek na školení a zkoušky bodovačů maket a 

akrobatických kategorií. Termín 20.2.2021 v prostorách RMK Krupka. Požadavek 7.000,- Kč na 
úhradu nákladů cestovních výloh školitelů. Ing. Petr Fukač, předseda. Bude řešeno objednávkou 
SMČR na uspořádání školení a následné vyúčtování odsouhlasené částky.  Odsouhlaseno. 
 
c/ Žádosti o soustředění talentované mládeže a reprezentace zasílejte do 28.2.2021 na adresu 

predsednictvo@klem.cz. Na pozdější žádosti nebude předsednictvo KLeM ČR brát zřetel. 
           Odsouhlaseno. 
 
d/ Tomáš Ciniburk a Ing. Vladislav Plichta připraví, na základě interní diskuze, pravidla o 

přidělování příspěvků na školení, soustředění atd. Tato budou platit v roce 2022. Podle těchto 
pravidel, až budou schválena, budou následně schvalovány veškeré příspěvky atd.  
           Odsouhlaseno. 
 

e/ Nabídka model RES Aires –produkce LMK Vlašim, bude zahrnuto v dalším výběrovém řízení.    
           Odsouhlaseno. 
 
f/ Dodatečně nahlášené konání MČR RCEV. Pořadatelem pro MČR 2021 v kategorii RCEV, (z 
důvodu Covid situace) je LMK Nová Paka, předseda Ing. Petr Semerák, v termínu 4.9.-5.9. 2021, 
na letišti LMK Nová Paka. Ing. T. Bartovský doplní do internetového kalendáře a bude informovat 
pořadatele o dodání propozic. Propozice dodat do 20.3.2021 na adresu jan.cihak@seznam.cz. 
           Odsouhlaseno. 
 
g/ Dodatečně nahlášené konání MČR F3F bude pořádáno 25.9.2021. Pořadatelem je MK Louny(z 
důvodu Covid situace).  Jde o původní nahlášenou soutěž 594. 
Ing. T. Bartovský doplní do internetového kalendáře a bude informovat pořadatele o dodání 
propozic. Propozice dodat do 20.3.2021 na adresu jan.cihak@seznam.cz.   
           Odsouhlaseno. 
 

h/Dotisk QR kódů SMČR v množství 1000 ks archů.    Odsouhlaseno. 

i/ UŠ kategorie upoutaných modelů - Ing. Ivo Kornatovský připraví podklady pro výběrové řízení 
na dodávku pohonu (motor + regulátor + unašeč s vrtulí) a další příslušenství pro dodávku pro 
kluby zabývající se upoutanými modely, do 20.2.2021. Následně bude projednáno a vyhlášeno 
výběrové řízení.          Odsouhlaseno. 

j/ Předsednictvo ukládá Petrovi Cejnarovi, aby navrhl pravidla/podmínky, podle kterých bude 
jakákoliv podpora přidělována jednotlivým klubům. To platí pro podporu přímo od KLeM ČR, tak 
i podporu od Svazu modelářů pro členy KLeM ČR. Následně po schválení pravidel/podmínek pro 
podporu jednotlivých klubů bude zveřejněno. Návrh do 28.2.21, k odsouhlasení 3.3.21.  
           Odsouhlaseno. 

Zapsal: Ing. Vladislav Plichta 
Schváleno předsednictvem KLeM ČR dne 27.1.2021 
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Příloha č. 1.  

 
Nominace reprezentantů na rok 2021. 

Není-li uvedeno jinak jde o seniory 
 
F1A, F1B, F1C MS 14.8. - 21.8.2021 Moncontour, Francie 
výjezd: Ano  TM: Roman Kalandra 
F1A repre: 1. Dušan Frič  
  2. Vítek Rössler 
  3. Jan Vosejpka 
 žena: 4. Tereza Vosejpková 
 náhr.: 5. Václav Papež 
  6. Jiří Náhlovský 
  7. Michal Zagora 
F1B repre: 1. Jan Čihák  
  2. Vladislav Urban 
  3. Lubomír Drobisz  
 náhr.: 4. Michal Švehla 
  5. Jaroslav Malenický  
  6. Martin Hartl    
F1C repre: 1. Jaroslav Blatný   
 
F1A,B,P MS juniorů 14.8. - 21.8.2021 Moncontour, Francie 
výjezd: Ano  TM: František Zajíc  
F1A repre: 1. Tomáš Tauer 
  2. Jan Zajíc  
  3. Jan Lambert 
 náhr.: 4. Vojtěch Kornhöfer 
F1B repre: 1. Patrik Švorc 
  2. Eliška Nováková  
  3. Marek Hartl 
 
F1D MS 6.12. – 9.12.2021 Slanic-Prahova, Rumunsko  
výjezd: Ano  TM: Lukáš Vosecký 
 repre: 1. Mikita Kaplan  
  2. Klára Gregorová 
  3. Jaroslav Straka 
 náhr. 4. Antonín Pospíchal 
 
F1E MS 29.8. – 1.9.2021 Turda, Rumunsko 
výjezd: Ano  TM: Vojtěch Zima  

repre: 1. Miroslav Horn 
  2. Jaromír Orel 
  3. Vojtěch Zima  
 žena: 4. Marta Vysoká 

náhr.: 5. Ondřej Vysoký 
  6. Tomáš Hlavinka 
  7. Pavel Procházka 
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junioři: repre: 1. Jaroslav Pour  
  2. Matěj Pour 
  3. Vojtěch Kamenický 

náhr.: 4. Ondřej Holubec 
 
F2A, F2B, F2C, F2D MS 9.8. – 14.8.2021 Włocławek, Polsko 
výjezd: Ano  TM: Jiří Pavlíček 
F2A repre: 1. Pavel Pastyřík  
 
F2B repre: 1. Zbyněk Kravčík  
  2. Pavel Beneš  
  3. Jan Kopřiva 
 náhr.: 4. Jiří Vejmola 
  5. Kamil Meisl 
  6. Roman Radoš 
 
F2D repre: 1. Tomáš Snoza  
  2. Dalibor Toman 
  3. Pavel Kučera 
 náhr.: 4. Milan Král 
  5. Václav Zahálka 
 
F3A MS 12.7. - 19.7.2021 Muncie, Indiana, USA 
výjezd: Ne   
 
F3B MS 1.8.- 7.8.2021 Rødekro, Dánsko 
výjezd: Ano  TM: Roman Vojtěch 

repre: 1. Petr Fusek  
  2. Pavel Marek 
  3. Jan Kohout 
 náhr.: 4. Roman Vojtěch 
  5. Zdeněk Ješina jun. 
  6. Ivo Matějů 
 
F3D, F3E MS 29.6. – 5.7.2021 Muncie, Indiana, USA 
výjezd: Ano  TM: Jiří Klein, Andrlík Tomáš 
F3D repre: 1. Jiří Novotný – Zbyněk Nadrchal 
  2. Roman Pojer – Koukol  
  3. Tomáš Andrlík – Jan Semotán 
 náhr.: 4. Miroslav Novák – Bohumil Branný  

5. Jan Sedláček – Tomáš Andrlík 

F3E  repre: 1. Tomáš Ciniburk 
  2. Jiří Klein  
  3. Jan Sedláček 
 náhr.: 4. Tomáš Andrlík 

5. Jan Petr 
6. Tomáš Živný  
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F3F MS 3.10. – 9.10.2021 Limoux, Francie  
výjezd: Ano  TM: Filip Kalenský 
 repre: 1. Radovan Plch  
  2. Daniel Vltavský  
  3. Jiří Souček 
 náhr.: 4. Miroslav Trsek  
  5. Václav Vojtíšek 
  6. Tomáš Winkler 
 
F3J MS 2.8. – 7.8.2021 Tekovský Hrádok, Slovensko  
výjezd: Ano  TM: Jaroslav Vostřel 
  repre: 1. Martin Rajšner  
  2. Pavel Höfer 
  3. Luboš Pospíšil  
 náhr.: 4..Jiří Rajšner 
  5. Jaroslav Vostřel st.  
  6. Štěpán Tér 
junioři: repre: 1. Jaroslav Vostřel ml. 
  2. Jan Bruner 
  3. …hledá se 
 
F3K MS 10.7. – 17.7.2021 Martin, Slovensko 
výjezd: Ano TM: Ondřej Rezler 

repre: 1. Ivo Bratršovský 
  2. Ondřej Rezler 
  3. Milan Havelka 
  náhr.: 4. Pavel Krištof 
  5. Martin Zemánek 
  6. Karel Hříbal 
junioři: repre: 1. Martin Popovský  
  2.Jan Šteidl 
  3. Marian Mendrok 
 náhr.: 4. Jan Bruner  
  5. Onyščuk Maxim 
 
 
 
F3P MS 21.11. – 27.11.2021 Bukurešť, Rumunsko 
výjezd: Ano  TM: Jan Špatný 
 repre: 1. Marek Plichta  
  2. Jan Špatný 
  3. Jiří Šotola 
 náhr.: 4. Adam Hrbáček  
  5. Josef Rolinek  
junioři: repre: 1. Radek Rája  
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F4C, F4H MS 17.7. – 24.7.2021 Tønsberg, Norsko (pravděpodobně přeloženo na 2022) 
výjezd: Ano  TM: David Kopal 
F4C repre: 1. Jan Doubrava  
  2. David Kopal 
  3. Petr Schwertling  

náhr.: 4. František Nodes 
  5. Václav Janko 

 
F4H repre: 1. František Frána  
  2. Jiří Brand 
  3. Miroslav Košťál 

náhr.: 4. Petr Šmerda 
  5. Jakub Schwertling 
junior: 1. Vítězslav Falta   

 
F5B MS 12.9. – 17.9.2021 Dupnitsa, Bulharsko (pravděpodobně přeloženo na 2022) 
výjezd: Ano TM: Martin Faltičko 
 repre: 1. Petr Janků  
  2. Martin Faltičko  
  3. Valdemar Kostka 
 

F5J ME 22.8. – 28.8.2021 Szatymas, Maďarsko 
výjezd: Ano TM: Tomáš Hrubý 
 repre: 1. Radek Malčík 
  2. Jiří Ducháň 
  3. Luboš Pospíšil 
 náhr.: 4. Pavel Hofer 
  5. Petr Malčík 
  6. Luboš Pospíšil jr. 

junioři: repre: 1. Jaroslav Vostřel jr. 
  2. Jan Bruner 
  3. René Novotný 
 
Zpracoval: Jan Vosejpka, aktualizováno 18.1.2021 
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Příloha č. 2.  
 

Kriteria pro nominaci reprezentantů na MS a ME leteckých modelářů v roce 2022. 
 
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.  
5. Předsednictvo si vyhrazuje právo vyloučit z nominace ty soutěžící, kteří se v uplynulých obdobích při 
reprezentaci nesportovně chovali, nebo projevovali nevhodné morálně-volní vlastnosti, nebo kteří opakovaně po 
přihlášení týmu na mistrovství odřekli účast. 

KATEGORIE VOLNÝCH MODELŮ 

Kategorie F1A,B,C 
Členství v reprezentačním družstvu pro rok 2021 bude nabídnuto soutěžícím v pořadí dle celkového součtu 
získaných bodů ze soutěží roku 2020: 
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 2021 bude nabídnuto soutěžícím v pořadí dle celkového součtu 
získaných bodů ze soutěží roku 2020. Body se započítávají následujícím způsobem:  
a)  body za pořadí v Českém poháru, dle výsledné oficiální tabulky - pořadí pouze juniorů a žáků (tj. 
dosažených 4 nejlepších výsledků) 
b) body za pořadí z mistrovství ČR, pořadí juniorů a žáků dohromady 
c)  body získané ze dvou nejlepších světových pohárů děleno 10 (pořadí pouze juniorů a žáků, včetně 
zahraničních) 
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 8 9 10 11 12 13 14 

Body 25 20 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 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 MČR. 
Dle podkladů od trenéra mládeže F1ABP, Františka Zajíce  
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Kategorie F1E 
Zařazení do reprezentačního družstva ČR v kat. F1E pro rok 2022 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  + 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 2021 
2. lepší umístění v celkovém hodnocení světového poháru 
Do hodnocení repre nominace jsou zařazeny soutěže: 
 183 06.03.2021 Hranice 
 189 07.03.2021 Hranice 
 193 13.03.2021 Litovel 
 202 14.03.2021 Litovel 
 215 27.03.2021 Kardašova Řečice 
 218 28.03.2021 Kardašova Řečice 
 250 11.09.2021 Brno III 
 251 12.09.2021 Brno III 
   38 25.09.2021 M-ČR Litoměřice 
 256 26.09.2021 Litoměřice 
 258 02.10.2021 Horní Braná 
 264 03.10.2021 Horní Braná 
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. 
Repre družstvo dle těchto kritérií bude sestavováno jen v případě, že se v roce 2021 podaří odlétat minimálně 4 
soutěže dle výše uvedeného seznamu + M-ČR. Pokud jedno z těchto kritérií nebude splněno, platí pro rok 2022 
repre z roku 2021. 
Dle podkladů od trenéra F1E, Vojtěcha Zimy 

Kategorie F1D 
Výběr členů seniorského i juniorského družstva v kategorii F1D pro rok 2022: 
a) Repre družstvo vybrat z výsledků žebříčku za rok 2021 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 2021.  
Dle podkladů od trenéra F1D, Lukáše Voseckého 

KATEGORIE UPOUTANÝCH MODELŮ 

Kategorie F2A, F2B, F2D 
Členství v reprezentačním družstvu pro rok 2022 bude nabídnuto soutěžícím v pořadí dle celkového součtu 
získaných bodů ze soutěží roku 2021. 
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 2021 budou vynásobeny koeficientem 2. 
Dle podkladů od šéftrenéra, Jiřího Pavlíčka  
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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. 
Dle podkladů od trenéra F3A, Františka Pokorného 

Kategorie F3D 
Nominovány budou první tři týmy podle výsledků celostátního žebříčku. Účast na MČR nebude podmínkou.  
Žebříček bude sestaven z výsledků závodů uvedených v kalendáři soutěží SMČR. 
Dle podkladů od trenéra F3D, Jiřího Kleina 

Kategorie F3E 
1. Nominovány budou první tři týmy podle výsledků celostátního žebříčku. 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 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, Jana Špatného 

KATEGORIE RC TICHÉHO LETU 

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

2020“. Umístění v kvalifikaci je součtem 4 nejlepších výsledků z domácích soutěží a ze soutěží Světového Poháru 
F3B FAI (SP F3B FAI).  

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 10 účastníky nejsou započítávány. 
c) V případě, že se na dané soutěži 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 pátého závodu a případně dalšího 

dokud není určeno konečné pořadí. 
4. Zveřejnění „Kvalifikace reprezentace MS F3B pro rok 2022“ provede trenér F3B do konce listopadu roku 2021. 
Tabulka koeficientů: 

poč.sout. koef. poč.sout. koef. poč.sout. koef. poč.sout. koef. poč.sout. koef. poč.sout. koef. 

10-15 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 2021. 
2. Započítávají se celkem 4 výsledky a to následovně: 

- 3× nejlepší výsledek ze soutěží seriálu Eurotour a/nebo World Cup (ET/WC) 
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- výsledek MČR 2021, 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 České republice a mezinárodních soutěží dle kalendáře FAI (kromě 
MS a ME).  
(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 Jaroslava Vostřela 

Kategorie F3K 

1.  Do žebříčku pro nominaci reprezentantů se započítávají 4 nejlepší výsledky (vyjádřené v procentech) 
z národních závodů uvedených v kalendáři KLeM ČR. 
2.  Do nominačního žebříčku se započítávají  soutěže: 

Číslo Pořádá Název soutěže 

555 MK Mělník Jarní F3K 

543 LMK Praha 6 ČSA Pohár ČSA 

26 LMK Čmelák Holešov MČR Holešov 

565 LMK Sezimovo Ústí Táborské F3K 

11 LMK Zephýr Žďár nad Sázavou Přibyslavské F3K 

572 LMK Chotěboř Chotěbořská káčka 

579 MK Mělník Podzimní F3K 

3.  Do žebříčku pro nominaci reprezentantů se započítávají jen soutěže s nejméně 15 účastníky. 
4.  Podle těchto výsledků bude sestaveno tříčlenné reprezentační družstvo seniorů a juniorů. 
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 2020 a 2021 
Pořadí v žebříčku za rok 2020, 2021 (pokud byl vzhledem k počtu soutěží sestaven). 
Výsledky na mezinárodních závodech za poslední 2 roky (mezinárodní závody FAI 2020, 2021) 

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 2020 a 2021. Do žebříčku pro účast na 
ME/MS  se budou počítat 3 nejlepší výsledky ze soutěží Contestu v roce 2020 a 3 nejlepší výsledky ze soutěží 
Contestu v roce 2021. 
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2. Trenér sestaví žebříček do konce září 2021 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 čtyři nejlepší výsledky následujících soutěží: 
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 

Uvedená nominační kritéria se týkají i věkové kategorie juniorů, pro nominaci juniorů budou uplatněna totožně. 
Seznam nominačních soutěží: 
Neuvedeno. 
Dle podkladů od trenéra F5J, Tomáše Hrubého 

 

Zpracoval: Jan Vosejpka, 25.1.2021 
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Příloha č.3 

Koncepce leteckých modelářů ČR pro děti a mládež 
 
Letecké modelářství a cíle 
Cílovou skupinou koncepce jsou děti a mládež ve věku 6 až 18 let. Mladí modeláři mají možnost se naučit 
v modelářských kroužcích manuální zručnosti, osvojí si základy řezání, broušení, lepení, lakování, čtení 
plánků a práci podle výkresové dokumentace, seznámí se základy aerodynamiky, meteorologie a mnoho 
dalšího. Letecké modelářství je i létání s modely při tréninku a na soutěžích, které nabízí jedinečnou 
možnost pohybu v přírodě na čerstvém vzduchu a v kolektivu přátel, kteří mají společný zájem. Letecké 
modelářství je technický sport, který podporuje tvořivost, zručnost, trpělivost, soutěživost ale také i 
smysl pro fair play. Tento nádherný sport vede naší modelářskou mládež k aktivnímu způsobu života a 
pomáhá ji najít cestu ke zdravému životnímu stylu. Všechny nabyté zkušenosti a dovednosti mohou 
prostřednictvím modelářství rozvíjet a tím se připravovat na budoucí život. 
 
Modelářské kroužky a podpora 
- Metodická podpora a spolupráce s organizovanou i neorganizovanou modelářskou mládeží. 
- Pracovní náplní letecko-modelářského kroužku je individuální přístup ke členům kroužku podle věku a 

manuální zručnosti podle zpracované metodiky pro práci s mládeží v kroužcích.   
- Modelářské kroužky a jejich náplň je závislá na materiálním a finančním zabezpečení, které mohou 

kluby získávat v grantovém řízení v obci, městě nebo na kraji do jehož působnosti spadají.  
-  Kroužky leteckých modelářů využívat podporu SMČR v různých projektech /např. „Materiál pro 

mládež - RES“ a další se připravují/ za předpokladu registrovaného členství dětí v modelářských 
klubech. 

- Spolupráce s DDM, školou atd., propagace leteckého modelářství a SMČR. 
 
Metodická podpora leteckomodelářských kroužků 
Komise mládeže vypracovala metodiku práce s mládeží v modelářských kroužcích. 
- Úvod do leteckého modelářství a jeho poslání, historie letectví a leteckého modelářství. 
- Druhy modelů, způsoby létání, modelářské soutěže, taktika létání na soutěžích, stavební a soutěžní 

pravidla. 
- Čtení staveních plánků, názvosloví částí modelů. Konstrukce jednotlivých dílů a jejich namáhání. 
- Stavba modelů, modelářské nářadí, použití a bezpečnost při práci, modelářský stavební materiál, 

druhy lepidel, laků, barev, opracování materiálu a povrchová úprava. 
- Základy aerodynamiky, obtékání těles, profil křídla a jeho tvar, použití profilu, vlastnosti křídla. 
- Vyvážení modelu, úhel seřízení, stabilita modelu, zásady zalétávání, vlek modelu. 
- Meteorologie, vlastnosti ovzduší, vertikální proudění vzduchu. 
- Komise mládeže připravila „otevřený projekt“ do kterého se mohou zapojit všichni modeláři. Tento 

projekt by měl být živým dokumentem, stále se doplňující o nápady, plánky, stavební postupy a 
mnoho dalších informací, které ukazují, co všechno se dá v kroužku dělat, od těch nejjednodušších 
modelů a pomůcek až po rady jak vytvářet různé projekty například pro nábor dětí do kroužků na 
školách na různých akcích DDM, města, aeroklubů atd. 

- Komise mládeže si velice váží práce lidí, kteří pracují s mládeží a proto, jako poděkování by ráda 
jednou ročně udělala setkání těchto vedoucích modelářských kroužků, vyslechla si jejich připomínky 
k práci komise mládeže, nastínila další směr činnosti práce s mládeží a ocenila nejlepší vedoucí a jejich 
modelářské kroužky.  

Soustředění talentované mládeže  
Podpora soustředění mladých talentovaných modelářů s velkým důrazem na juniorskou reprezentaci a 
výběr těch nejlepších do širšího výběru reprezentačního družstva v kategoriích FAI, ve spolupráci s 
šéftrenéry a SMČR.  
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Modelářské soutěže a výkonnostní ocenění pro mládež  
Mladí registrovaní modeláři se mohou účastnit všech soutěží, které jsou ve sportovním kalendáři, včetně 
všech MČR. Pro mladé modeláře je organizováno „MČR mládeže“, „Přebor ČR“ a „Korespondenční 
soutěž“. Více o soutěžích a pravidlech najdete ve „Sportovním řádu ČR“ a v pravidlech CIAM FAI. Podle 
výsledků na soutěžích se vede evidence výkonů přepočtená na body, kde je možné ocenění od odznaku 
„Mladý modelář“ až po výkonnostní stupeň „C“.   
 
Medializace 
Vytvoření prostoru na webu SMČR pro práci komise mládeže k propagování činnosti mladých modelářů 
v kroužcích a na soutěžích. Otevřít na webu SMČR „Síň slávy“ jako poctu modelářským legendám, které 
modelářství věnovali celý život a jejich příkladné chování a úspěchy by mohli posloužit mladým 
modelářům jako vzor. Spolupráce s modelářskými periodiky na propagaci modelářství, zejména 
modelářství pro mládež.   
                    Komise mládeže 2021 


