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Plán činnosti předsednictva KLeM ČR na r. 2020 

  

 

1. schůze     27. ledna – pondělí    místo Praha SMČR 

kontrola plnění úkolů        Ing. Cejnar 
stav a složení členské základny     Ing. Žemlička 
informace o jednání a přípravě nového leteckého zákona Ing. Cejnar, T. Ciniburk 
složení reprezentačních družstev 2020    Ing. Vosejpka 
informace o zveřejněných žebříčcích za rok 2019  Ing. Vosejpka 
kritéria pro reprezentaci na rok 2020 pro 2021   Ing. Vosejpka 
aktualizace seznamu a adresáře funkcionářů KLeM ČR  Mgr. Čihák   
výkonnostní stupně – stav a návrhy změn    Mgr. Čihák 
příprava vyhodnocení nejlepších sportovců    Ing. Cejnar, Ing. Žemlička 
koncepce mládeže 2020      Ing. Kornatovský 
informace o dodávkách modelů RES     Ing. Cejnar 
příprava na účast na výstavě Modely 2020 – duben 2020 T. Ciniburk 
různé všichni 
 

2. schůze 21. března - sobota     místo Hradec Králové 

kontrola plnění úkolů       Ing. Cejnar    
informace z jednání předsednictva SMČR    Ing. Cejnar 
informace o jednání a přípravě nového leteckého zákona Ing. Cejnar, T. Ciniburk 
příprava a zajištění mezinárodních soutěží    Ing. Vosejpka 
příprava výjezdů reprezentace v r. 2020     Ing. Vosejpka 
finanční zajištění výjezdů reprezentace    Ing. Cejnar, Ing. Žemlička 
organizační zajištění mistrovství republiky 2020   Ing. Čihák 
informace o finančním zajištění M ČR     Ing. Čihák 
podklady pro jednání CIAM FAI     Ing. Bartovský   
rozpočet předsednictva  KLeMČR na rok 2020   Ing. Cejnar, Ing Žemlička 
různé         členové předsednictva 
 
odpolední část jednání: 
instruktáž pořadatelů mezinárodních soutěží a mistrovství republiky, 
instruktáž - školení šéftrenérů a trenérů 
diskuse 
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3. schůze 25. května – pondělí    místo Praha SMČR 

kontrola plnění úkolů       Ing. Cejnar 
informace z jednání předsednictva SMČR    Ing. Cejnar  
informace o jednání a přípravě nového leteckého zákona Ing. Cejnar, T. Ciniburk 
informace z jednání CIAM FAI     Ing. Bartovský   
vypsání MČR na r. 2021      Ing. Čihák  
stav přípravy reprezentačních družstev    Ing. Vosejpka 
vypsání mezinárodních soutěží na r. 2021    Ing. Vosejpka 
informace o plnění koncepce rozvoje mládeže   Ing. Kornatovský 
zabezpečení propagačních akcí KLeM ČR 2020   Ing. Plichta, T. Ciniburk + ostatní 
prezentace KLeM ČR a SMČR na výstavě Model Hobby T. Ciniburk 
různé          členové předsednictva 

 
4. schůze 26. října – pondělí    místo Praha SMČR 

kontrola plnění úkolů       Ing. Cejnar   
  
informace o jednání a přípravě nového leteckého zákona Ing. Cejnar, T. Ciniburk 
stavu přípravy kalendáře soutěží na rok 2021   Ing. Bartovský 
stav přihlášek na mezinárodní soutěže    Ing. Vosejpka 
návrhy na změny ve Sportovním řádu FAI    T. Ciniburk  
návrhy na změny ve Sportovním řádu ČR    T. Ciniburk 
příprava na jednání CIAM FAI      Ing. Bartovský 
(rozhodčí, techničtí delegáti, ocenění)     
reprezentace na r. 2021- návrh repre družstev   Ing. Vosejpka  
informace o stavu rozhodčích     Ing. Čihák   
schválení seznamu lektorů pro r. 2021    Ing. Čihák 
různé          členové předsednictva 
 

5. schůze 7. prosinec – pondělí   místo Praha SMČR 

kontrola plnění úkolů       Ing. Cejnar      
informace z jednání předsednictva SMČR    Ing. Cejnar   
informace o jednání a přípravě nového leteckého zákona Ing. Cejnar, T. Ciniburk 
informace o výsledcích repre na MS a ME    Ing. Vosejpka 
informace o účasti na MS a ME v r. 2020    Ing. Vosejpka 
projednání a schválení kalendáře soutěží na r.2021   Ing. Bartovský 
kritéria pro reprezentaci na rok 2021 repre pro 2022 Ing. Vosejpka     
příprava vyhodnocení nejlepších sportovců    Ing. Cejnar 
návrh plánu práce předsednictva 2021    Ing. Cejnar  
různé           členové předsednictva 
 
 
 
Schváleno předsednictvem v Praze dne 2.12.2019 


