
   

  ZÁPIS č. 4 - 2014 

   ze schůze předsednictva KLeM ČR, konané dne 18. října 2014 od 9,30 hod  

   v Hradci Králové 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni: 

Předsednictvo: Ing. Cejnar Petr, Apeltauer Lumír, Ing. Bartovský Tomáš, Jindřich Samek,  

  Ing. Vosejpka Jan, Tomáš Ciniburk, Bc. Ondřej Krucký 

Za SMČR : Mgr. Miroslav Navrátil 

Přizváni: Jiří Klein – LMK Mamba Model Klub Bohuňovice 

 

Program jednání:  
 

 

1/ Kontrola plnění úkolů: 

 

Úkol č. 2/2: Předsednictvo pověřuje koordinací a přípravou účasti vč. náplně prezentace na výstavě 

Model Hobby T. Ciniburka. Informace průběžně dle potřeby a na zasedání 

předsednictva.     

Nové informace: pan Jalovec zajistí místo na prezentaci, cca 50-100 m
2
 na výstavě 

Model Hobby 2. až 5. října. Je potřeba zajistit exponáty a další prezentaci, připravit 

rozpočet a personální zajištění. Všichni členové předsednictva budou v součinnosti. 

 Z: T.Ciniburk, 

Splněno, účast na výstavě byla hodnocena jako úspěšná propagace modelářských 

aktivit a úspěchů v roce 2014. 

 

Úkol č. 1/3: Změnu v rozdělení činností (Krucký-evidence rekordů, Vosejpka-zápisy) zanést do 

adresáře funkcionářů a na web. 

 Z: Bc. Krucký, Ing. Bartovský, úkol trvá 

 

Úkol č. 2/3: Dopracovat grafickou úpravu vnitřního ustanovení, přidat do zápisu a na stránky. 

 Z: T. Ciniburk, Ing. Bartovský, splněno 

 

Úkol č. 3/3: Požadujeme vysvětlení od team managera výjezdu Mikity Kaplana, proč na MS F1D 

reprezentoval nenominovaný Jaroslav Straka místo přihlášené Gábiny Kaplanové a proč 

o tomto nebylo informováno předsednictvo KLeM ani předseda SMČR. 

 Z: Ing. Cejnar, do příštího zasedání 

Přijato vysvětlení M.Kaplana, záměna reprezentantů z důvodu studia G. Kaplanové. 

Příště bude KLeM informováno včas. 

 

2/ Informace z jednání předsednictva SMČR 
SMČR na 80. místě v žebříčku sportů. Došlo k mimosoudnímu vyrovnání se Sazkou.  

 

3/ Stav přípravy kalendáře soutěží na rok 2015 
Zatím přihlášeno 550 akcí.  

MČR F3J – pořádání přiděleno LMK Heřmanův Městec letiště Podhořany, odhlasováno jako lepší 

volba než Vysokov, LMK Náchod 

Některá mistrovství jsou přihlášena mezi veřejnými soutěžemi (F1E, A6 a další). 

Žádáme zadavatele, aby soutěže zadávali do správných formulářů. 

Schváleno pořádání MČR v kat. RCHP. 

Dodatečně upravené a zpracované přihlášky MČR budou předloženy do 21.10.2014 . 

Seznam schválených pořadatelů MČR v příloze č.1 



Úkol č. 1/4 : Překontrolovat dosavadní návrhy a zařadit do oddílu mezi MČR.  

 Zodpovídá: Ing. T. Bartovský, J. Samek 

 

4/ Stav přihlášek na mezinárodní soutěže 
Byly přihlášeny tyto soutěže: 

F3F, 2xF1E, F3J, F1ABC, F2ABC,  2x F3B (Mladá Boleslav, Jeseník), 2x F5J (Bořetice, Lanškroun), 

F3D (Mělník), F3A (Hodkovice) 

Předložené návrhy na pořádání soutěží byly odsouhlaseny a poplatek za pořádání byl řádně uhrazen. 

 

Úkol č. 2/4: Předložit přihlášky prostřednictvím AeK ČR na FAI  Zodpovídá: Mgr. M. Navrátil 

 

5/ Návrhy na změny ve Sportovním řádu FAI 
Bez návrhů 

 

6/ Návrhy na změny ve Sportovním řádu ČR 
Seznam navržených změn v příloze č.2 

6.1 Změny v obecné části – předkládá Ing. P.Cejnar – přijato, kromě návrhu č.2 

6.2 Návrhy z komise VL – předkládá Ing. M.Chudoba – přijato.  

6.3 Návrhy z komise mládeže – předkládá L.Apeltauer – hmotnost kategorie V přijata již dle návrhu 

KVL, ostatní návrhy nepřijaty. 

6.4 Návrhy z komise elektroletu – předkládá I.Hořejší 1-nepřijato (již v obecné části viz 6.1), ostatní 

ano 

6.5 Návrh nových pravidel RCEV – předkládá I.Hořejší, přijato dle návrhu - kompletní změna znění 

pravidel 

6.6 Návrh změny pravidel Q40 – předkládá F. Pokorný, O. Krucký, schváleno dle návrhu 

6.7 Návrh změny RCAH – předkládá F. Pokorný, O. Krucký, schváleno dle návrhu 

6.8 Návrh změny RCAS – předkládá F. Pokorný, schváleno dle návrhu, pouze „diskvalifikace“ 

nahrazeno „hodnocen nulou“, bod 9.3.2.10 ponechat 

6.9 Návrh změny pravidel RCMH – předkládá Pavel Fencl, O. Krucký, schváleno dle návrhu, kromě 

přelétnutí bezpečnostní čáry – anuluje se celý let. 

6.10 Návrh změny pravidel RCA – předkládá F. Pokorný, O. Krucký, schváleno dle návrhu 

6.11 Návrh změny pravidel RCEA – předkládá Pokorný, Plichta, vráceno k přepracování do 

31.10.2014. Předložený návrh neodpovídá pro předložení změn pravidel (není jasné k jakým 

změnám dochází).  

Předsednictvo rozhodlo o vytvoření katalogu akrobatických obratů pro RC modely a obraty budou 

z jednotlivých pravidel vyjmuty. Důvodem je snaha o sjednocení pravidel a usnadnění případných 

změn popisu akrobatických sestav u jednotlivých kategorií. 

Kategorie RCPA bude prozatím ponechána v seznamu národních pravidel. 

Odsouhlaseno převedení kategorie RCHP do oficiálních pravidel. 

6.12 Změny výjimek z pravidel FAI kategorií F3 - předkládá F. Pokorný, schváleno 

6.13 Návrh změny pravidel ČP F1ABC – předsednictvo ponechává k řešení Komisi volného letu. 

 

Úkol č. 3/4: Schválené změny zapracovat do Sportovního řádu SMČR Zodpovídá: Bc. O. Krucký 

 

7/ příprava na jednání CIAM FAI (rozhodčí, techničtí delegáti, ocenění)  

Odsouhlaseno podání návrhu na ocenění bratří Malinů. Medaile Tupoleva – Miloš Malina, Diplom 

Penauda – Zdeněk Malina. 

Byli schváleni stávající techničtí delegáti za SMČR v technických komisích CIAM FAI. 

Současně byly projednány případné změny technických delegátů z důvodů lepšího zajištění 

informovanosti a podílu na rozhodování o jednotlivých kategoriích:  

Bylo rozhodnuto předložit následující návrhy: 

Aleš Zapletal do komise akrobatů – místo Ing. J. Havla.  

Ing. I. Hořejší přesun do komise elektroletů F5. 

V případě souhlasu do komise volného letu místo Ing. I. Hořejšího navrhnout Ing. J. Vosejpku. 

 



 

Úkol č. 4/4: Předložené návrhy projednat s navrženými a předložit na předsednictvo CIAM FAI 

 Zodpovídá: Ing. Bartovský, Mgr. M. Navrátil, do 15.11.2014 

 

8/ reprezentace na r. 2015 - návrh repre družstev  
Návrhy širších reprezentačních družstev byly schváleny. 

viz příloha č. 3 

 

9/ informace o stavu rozhodčích 
Aktuálně je aktivních 502 rozhodčích, seznam je průběžně aktualizován na internetu.  

Pro potvrzení kvalifikace je nutno předložit prezenční listinu ze školení. Následně zaslat s průkazem 

SMČR k potvrzení. 

 

Úkol č. 5/4: Trvale vést aktuální evidenci. Zodpovídá: T. Ciniburk 

 

10/ schválení seznamu lektorů pro r. 2015 
Seznam je uveden  na webových stránkách SMČR (43 lektorů). 

 

Úkol č. 6/4: Trvale vést aktuální evidenci. Zodpovídá: T. Ciniburk 

 

11/ informace o plnění koncepce rozvoje mládeže 
L. Apeltaur přednesl informaci z jednání Komise mládeže, aktualizovaná koncepce mládeže je 

v příloze č. 4 

 

12/ Různé 
1. stav přípravy MS F3D 2015 Olomouc: byl přítomen hlavní organizátor Jiří Klein starší, který 

přednesl zprávu o stavu příprav, byl prodiskutován přinesený Bulletin č.0. 

Postup příprav byl odsouhlasen včetně ustavení organizačních pracovníků. Předsednictvo bude 

i nadále projednávat stav příprav mistrovství. Byla odsouhlasena smlouva mezi pořádajícím klubem 

a SMČR včetně zásady plné úhrady nákladů za čs. reprezentanty ze strany pořadatele dle směrnice 

SMČR.  

 

2. Předsednictvo souhlasí s návrhem šéftrenéra elektroletu Ing. Hořejšího: „Navrhuji odvolat pana Dr. 

Nezhybu z funkce člena komise. Pan Dr. Nezhyba podal rezignaci ke dni 31.12.2015. Tak dlouhou 

dobu funkce člena komise v demisi nelze připustit.“  

Do jmenování nového trenéra bude jeho funkci vykonávat Ing. Hořejší. 

Předsednictvo souhlasí s odvoláním k 31.12.2014 

 

3. T.Ciniburk předvedl reprezentační dresy z funkčního materiálu v národních barvách. 

 

Úkol č. 7/4: Prověřit další o cenové podmínky a případné zakoupení těchto triček pro reprezentaci. 

 Zodpovídá: T. Ciniburk 

 

Příloha č.1 : Seznam schválených MČR 

Příloha č.2 : Návrhy změn pravidel Sportovního řádu KLeMČR 

Příloha č.3 : návrh reprezentačních družstev na r. 2015 

Příloha č.4 : Informace z Komise mládeže 

 

 Zapsal Ing. Jan Vosejpka 



Příloha č. 1 
 

Schválená Mistrovství České republiky pro rok 2015: 

 

MČR mládeže UR20,US 20.6. Svitavy 

MČR mládeže F1A,F1B,F1P,F1H,A3,H,P30 26.9. Hořice 

MČR mládeže RCH 29.8. Plocha u Černolic 

 

 

F3P, F6B, RCEA RCHP 24.1. Praha – Zelený pruh 

F3J s+j 8.-9.5. Podhořany 

F3A 23.5. LAA Nymburk 

RCEJ 30.5. Horní Branná 

F4C,F4H 6.-7.6. Střítež  

P3, A6, F1N 13.6. Zimní stadion Mělník 

RCV2 s+j 20.6-21.6. Sázava u Lanškrouna 

RCEN 20.-21.6. Hosín 

F1D,F1L 27.-28.6. Hrotovice 

F3M 4.-5.7. CZECH HEAVEN 

RCVS 11.7. Podhořany 

RCEO 15.8. Střítež 

F3B 15.-16.8. Hořice 

RCH 29.8. Plocha u Černolic 

RCA 5.9. LMK Albatros 

RCEK 5.9. Nová Paka 

F3K 5.-6.9. Hradec Králové 

F2A,F2B 12.-13.9. Svitavy 

RCVM 12.9. Dětřichov Oáza 

F1E 12.9. Větrník 

UŠ,UR20,UR25 12.-13.9. Svitavy   

F1A,F1B,F1C 19.9. Hořice 

F5J 19.-20.9. Sázava u Lanškrouna 

F4B,SUM 26.-27.9. Hradec Králové 

F3F 3.-4.10. Raná 

H,A3,P30 17.10. Hranice 

F1G,F1H,F1J 18.10. Borotice (Kyjov) 

 

 

Zpracoval : Jindřich Samek, 22.10.2014 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

je kvůli rozsáhlosti v samostatném souboru 
 

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klem/Zpravy/Priloha2Navrhy.pdf


Příloha č. 3 
 

Předběžná nominace na rok 2015 
 

F1A, F1B, F1C MS 22.7. - 3.8. Ulaanbaatar, Mongolsko 

výjezd: Ano 

TM: Jan Vosejpka, ATM: Roman Kalandra 
F1A repre: 1. Jan Vosejpka  
  2. Dušan Frič 
  3. Josef Blažek 
 náhr.: 4. Daniel Rössler 
  5. Václav Papež 
   
F1B repre: 1. Jan Čihák 
  2. Martin Hartl 
  3. Milan Nový 
   
F1C repre: 1. Karel Berek 
  2. Pavel Matocha 
  3. Vítězslav Berek 

 

F1A,B,P ME juniorů 3.9. – 9.8. Brašov, Rumunsko   

výjezd: Ano 

TM: Jaroslav Straka, ATM:  
F1A repre: 1. Daniel Rössler 
  2. Vítek Rössler  
  3. František Zajíc 
 
 náhr.: 4. Matouš Kulich 
  5. Tomáš Tauer 
  6. Martin Fišera 
   
F1B repre: 1. Petr Novotný 
  2. Ondřej Dvořák 
 
 
 

F1D ME 30.3. – 5.4. Slanic Prahova, Rumunsko  

výjezd: Ano 

TM: Mikita Kaplan 
Senioři: repre: 1. Mikita Kaplan  
  2. Jaroslav Straka  
  3. Milan Najman 
 náhr.: 4. Klára Kaplanová 
 

 

F1E ME 25.8. – 1.9. Zlatibor, Srbsko 

výjezd: Ano 

TM: Vojtěch Zima 
senioři: repre: 1. Jaromír Orel  
  2. František Doupovec  
  3. Marta Vysoká 
 náhr.: 4. Vojtěch Zima  
  5. Ivan Crha  
  6. Miroslav Horn 
junioři: repre: 1. Magdaléna Orlová 
  2. Jaroslav Pour 
  3. Ondřej Holubec 
 

 



F2A, F2B, F2C, F2D ME 23.8. – 30.8. Pazardzik, Bulharsko 

výjezd: Ano 

TM: Jiří Pavlíček 

F2B   
senioři: repre: 1. Jiří Vejmola  
  2. Zbyněk Kravčík 
  3. Pavel Beneš 
 náhr.: 4. Roman Radoš  
  5. Kamil Meisl 
  6. Vladimír Tomek 
junioři: repre: 1. Tomáš Bednář 

 

F3A MS 6.8. - 16.8. Dübendorf, Švýcarsko  

výjezd: Ano   

TM: František Pokorný 
senioři: repre: 1. František Pokorný 
  2. David Kyjovský  
  3. Jan Král 
 náhr.: 4. Michal Hrách  
  5. Zdeněk Šorma 
 junioři: repre: 1. Jan Votava ml. 

 

F3B MS 27.7. – 1.8. Deelen, Holandsko 

výjezd: Ano   

TM: Jan Stonavský 
senioři: repre: 1. Jan Kohout 
   2. Jiří Baudis 
   3. Jan Stonavský  
 náhr.: 4. Petr Fusek 
  5. Roman Vojtěch 
  6. Michal Behenský 
junioři: repre: 1. Ondřej Schreiber 

 

F3D MS 7.7. – 11.7. Olomouc, Česká republika 

výjezd: Ano 

TM: Miloš Malina 
senioři: repre: 1. Jiří Novotný – František Hovorka 
  2. Tomáš Andrlík – Jan Semotan  
  3. Jan Sedláček – Tomáš Andrlík 
 náhr.: 4. Miroslav Novák 
  5. Miloš Malina 
  6. Jaroslav Čech 
 

F3F ME není termín ani pořadatel 

TM: Filip Kalenský 
senioři: repre: 1. Filip Kalenský  
  2. Radovan Plch 
  3. Václav Vojtíšek 
 náhr.: 4. Tomáš Winkler 
  5. Miroslav Trsek 
  6. Jiří Souček 

 

F3K MS 19.7. – 26.7. Ludberg, Chorvatsko 

výjezd: Ano 

TM: Marcel Králík 
senioři: repre: 1. Pavel Krištof  
  2. Ondřej Rezler 
  3. Martin Krpata  
  náhr.: 4. Petr Dvořák 
  5. Marcel Králík 
  6. Antonín Pleskač 



F3J ME 19.7. - 25.7. Dupnitsa, Bulharsko  

výjezd: Ano 

TM: Jan Vácha 
senioři: repre: 1. Martin Rajšner  
  2. Jaroslav Vostřel  
  3. Jiří Ducháň 
 náhr.: 4. Vítězslav Štěrba 
  5. Jan Vácha 
  6. Pavel Hofner 
 
junioři: repre: 1. Jaroslav Vostřel 
  2. Luboš Pospíšil 

 

F3P MS 14.3. – 21.3. Pruszków, Polsko  

výjezd: Ano 

TM: Marek Plichta 
senioři: repre: 1. Marek Plichta  
  2. Jiří Šotola  
  3. Jakub Nečesánek 
junioři: repre: 1. Jan Pastejřík 

 

F4C ME není termín ani pořadatel 

TM: Pavel Fencl 
 repre: 1. David Kopal  
  2. Petr Tax 
  3. Karel Vodešil 
 náhr.: 4. Pavel Fencl 

 

F4H ME není termín ani pořadatel 

TM: Jiří Pavlíček 
 repre: 1. David Kopal 
  2. František Nodes 
  3. Jan Doubrava 
 náhr.: 4. František Frána 
 

F5B ME není termín ani pořadatel 

TM: Jaroslav Nezhyba 
 repre: 1. Petr Janků  
  2. Martin Faltičko 
  3. Jaroslav Nezhyba 
 náhr.: 4. Valdemar Kostka 

 

F5D ME není termín ani pořadatel 

TM: Jan Sedláček 
 repre: 1. Jan Sedláček – Jiří Šotola 
  2. Ondřej Hacker – Karel Hacker 
  3. Tomáš Ciniburk – Jan Sedláček 
 náhr.: 4. Jiří Šotola – Jan Sedláček 
  5. Petr Ajksner – Tomáš Ciniburk 
  6. Tomáš Adámek – Jiří Šotola 
 
 
Zpracoval: Jan Vosejpka, aktualizováno 22.10.2014 

 



Příloha č. 4 
KONCEPCE ROZVOJE MLÁDEŽE LETECKÉHO MODELÁŘSTVÍ 

v ČR pro r. 2015 A LÉTA DALŠÍ 
Svaz modelářů České republiky - KLeMČR - Komise mládeže KLeMČR 

Úprava – říjen 2014 

 

Komise mládeže Klubu leteckých modelářů České republiky pracuje pravidelně a souběžně, to 

znamená, že se pravidelně schází a také si své poznatky, názory, připomínky a plány vyměňuje a 

konzultuje emailovou poštou. Zpracovává podněty, hlavně aktivních modelářů, aktivních mladých 

modelářů a jejich vedoucích. Z toho vyplývá nová, poměrně převratná koncepce rozvoje činností 

mladých leteckých modelářů ČR.  

Komise mládeže usiluje o prodloužení aktivní vrcholné modelářské činnosti mladých modelářů 

až do juniorského věku tak, aby byl umožněn plynulý výkonnostní přechod k seniorům. Tím zároveň 

vychází vstříc trenérům, aby mohli zodpovědněji jmenovat juniorské reprezentanty pro mistrovství 

světa a mistrovství Evropy. 

Největší změnou tedy je, že předsednictvo KLeMČR schválilo návrh Komise mládeže, že rozšíří 

sledování výkonů žáků do 15 let i na věkovou skupinu juniorů a že soutěže dříve vyhlašované pro žáky 

jsou od roku 2010 vyhlašované pro mládež až do 18 let. To znamená, že se mohou účastnit krajských 

přeborů (dále jen KP) a mistrovství České republiky (dále jen MČR) mládeže jak žáci, tak i junioři 

registrovaní v modelářských klubech s platnou licencí SMČR. Postup si zajistí pouze z KP a 

podmínkou je také splnit stanovený limit pro danou kategorii.  Samozřejmou podmínkou na těchto 

soutěžích pro mládež ale je, v souladu se Sportovním řádem ČR, oddělené vyhodnocení věkových 

skupin žáků a juniorů ve výsledkových listinách. Oddělené vyhodnocení se provede i v případě, kdy se 

KP zúčastní méně než tři junioři a kdy Sportovní řád jinak vyhlášení zvláštního pořadí neumožňuje. Je 

to proto, aby nebyli znevýhodněni žáci, mezi které na soutěž přijede jen jeden, nebo dva junioři. Nově 

jsou v kategorii H mladší a starší žáci hodnoceni zvlášť. 

 

Vypsané soutěžní kategorie: 

Kategorie volných modelů: H, P30, A3, F1H, F1A, F1P, F1B, (V 2015 zkušebně)  

 Kategorie F1A, F1P, F1B se bude na KP a MČR mládeže  

 létat pouze na 5 soutěžních startů.  

Kategorie radiem řízených modelů: RCH  

Kategorie upoutaných modelů: UŠ, UR20 

 

Stanovené limity pro postup na MČR  

Volné modely:  
kategorie V - 200 sec (V 2015 zkušebně) 

kategorie H - 220 sec = starší žáci … 200 sec = mladší žáci 

kategorie P30 - 300 sec 

kategorie A3 - 180 sec  

kategorie F1H - 310 sec  

kategorie  F1A, F1P, F1B - 500 sec, nebo 55,5 % z vypsaného součtu maxim ve všech pěti 

kolech. Vysvětlení: Během soutěže se mohou povětrnostní podmínky zhoršit tak, že dojde 

u modelů kat. F1A, F1P, F1B  k nebezpečí ztráty modelu. Tato situace se může řešit zkrácením 

maxim.  

RC modely:  

kategorie RCH – 25% maxima a účast alespoň na dvou veřejných soutěžích v daném roce 

Upoutané modely:  

kategorie UŠ - min 100 bodů,  

kategorie UR - 80 km za hodinu  

Tyto limity se mohou v budoucnu měnit tak, aby na MČR mládeže volných kategorií byl zajištěn 

maximální počet 120 až 140 soutěžících.  



Věkové kategorie mládeže:  

podle věku dosaženého v daném kalendářním roce jsou modeláři rozdělení na věkové kategorie: 

žáci do 15 let včetně -   

žáci mladší – 12 let a mladší 

žáci starší – 13, 14, a 15 letí 

junioři – 16, 17, a 18 letí 

na MČR mládeže mají přístup pouze kategorie žák a junior 

modeláři 19 let a starší jsou senioři 

 

Startovné pro MČR mládeže je max. 100,- Kč (druhá kategorie 50,- Kč) 
 

Postupové soutěže pro mistrovství České republiky mládeže 

Okresní kola jsou nepovinná, pro účast na krajském kole nejsou podmínkou. 

 

Krajské přebory mládeže jsou otevřenou soutěží pro žáky a juniory bez ohledu na místo bydliště. To 

znamená, že kvalifikační limit mohou žáci a junioři splnit na kterémkoli KP, bez ohledu na místo 

bydliště.  

Název soutěže musí vždy začínat slovy: KP mládeže kraje. Dalším slovem je oficiální označení kraje, 

např. Vysočina. Potom může následovat další část názvu, např. „O pohár hejtmana kraje“ atd. 

 

Postup na MČR mládeže si mohou žáci a junioři vybojovat splněním limitu na kterémkoli KP bez 

ohledu na místo bydliště. Mohou na MČR mládeže soutěžit nejvýše ve dvou kategoriích.  

Krajské přebory musí být odlétány nejpozději do 30. června. Po soutěži musí být jmenován vedoucí, 

team manager, krajského družstva. Ten zpracuje do 31. července přihlášku (jmenný seznam, rok 

narození, žák/ junior, licence, soutěžní kategorie, klub) na MČR mládeže za daný kraj, kterou odešle 

spolu s výsledkovými listinami dokládající postup svých svěřenců na kontaktní adresy pořadatele 

MČR mládeže a předsedy komise pro mládež. Zasílá hromadně startovné za celé družstvo. Je 

přítomen prezentaci na MČR, nebo ji zařizuje a při soutěži MČR je jediný, kdo může podávat 

protest za své svěřence. Pomáhá, radí účastníkům z příslušného kraje, bez právní zodpovědnosti 

za jednotlivé účastníky MČR. 

Postup mají zajištěn všichni, kteří splnili limit na KP. Přímý postup na MČR mládeže mají také 

zajištěni všichni vítězové z minulého roku, pokud ještě splňují věkovou kategorii mládeže. Pokud je 

„loňský“ žák již juniorem, bude zařazen mezi juniory. Účast na MČR mládeže mají také zajištěnu 

členové širší reprezentace F1A, F1P, F1B podle dispozic trenéra. 

 

Hodnocení KP bude vždy provedeno v absolutním pořadí bez ohledu na příslušnost ke kraji. Žáci 

a junioři budou vždy vyhlašováni odděleně. Ve výsledkové listině bude navíc uveden rok narození 

každého účastníka. 

 

MČR mládeže se bude konat vždy v měsíci září (výjimečně v říjnu) daného roku. Rozdělení 

startovišť na MČR mládeže pro volné modely, musí být podle krajů a maximální počet soutěžících  na 

jednom startovišti je 8. Pokud bude mít jeden kraj obsazeno více jak jedno startoviště, doplní se do 

stanoveného počtu účastníky z jiného kraje.  Na každém startovišti může být 1 časoměřič, 

pořadatel musí mít dostatečný počet možných náhradníků. Toto rozdělení má umožnit vedoucím 

družstev lepší koordinaci činnosti svých svěřenců.   

 

Hodnocení MČR mládeže: Budou vyhodnoceni první tři v každé soutěžní i věkové kategorii. Žáci a 

junioři budou vždy vyhlašováni odděleně. Vítězové získají titul MČR jen v případě, že se zúčastní 

minimální počet 5 soutěžících v dané soutěžní i věkové kategorii.  

 

Korespondenční soutěže mládeže se vyhlašují pro žáky a juniory – to znamená, že výsledky 

korespondenční soutěže mohou zasílat mladí modeláři do 18 let včetně. Pořádají se jako klubové nebo 

meziklubové soutěže několika klubů 

- v kategoriích H, A3, F1H, F1A, F1P, F1B, P30, UŠ, UR, RCH , (V 2015 zkušebně) 



- v období které stanoví Komise mládeže KLeMČR, většinou na přelomu května a června, 

- ve výsledkové listině musí být odděleni žáci a junioři, a musí být uvedeno číslo licence i rok 

narození mladého modeláře –  

- výsledkové listiny je nutno zaslat na adresu: Lumír Apeltauer, Vrážská 1004, 252 28 Černošice, 

případně na e-mail L.apeltauer@volny.cz 

- výsledky budou zveřejněny na www stránkách SMČR – letečtí modeláři. 

 

Metodická podpora kroužků mládeže 

- reakce na podněty ze široké modelářské veřejnosti, klubů, kroužků, vedoucích i členů  

- spojení s Domy dětí a mládeže, Stanic techniků, nabídku spolupráce po účast na 

krajských/republikových mistrovstvích = zapojení co největší základny mladých modelářů v SMČR 

- v přípravě pro tisk:  Zalétávání volných leteckých modelů (autor Antonín Koťátko) 

 Návody a plány upoutaných modelů pro žáky 

 Nová publikace plánů a návodů úspěšných modelů „volných“  

 ve spolupráci s komisí volného letu a komisí upoutaných modelů. 

- propagaci soutěžních výsledků mladých modelářů a modelů v tisku (nejen modelářském)  

- podněty ke zlepšení práce zástupců SMČR při jednotlivých Krajských úřadech a spolupráce s nimi, 

(současný stav je nevyhovující a nevyrovnaný). 

- pomoc při sledování možností pro podávání žádostí o granty pro činnosti mladých modelářů na 

městských a krajských úřadech, sdílení zkušeností v této oblasti 

- metodickou spolupráci s organizovanou i neorganizovanou modelářskou mládeží, veřejností 

 

Hodnocení dlouhodobé výkonnosti mládeže  

Pro žáky existuje odznak Mladý modelář, kterým se oceňují jejich výkony dosažené do věku 15 let 

včetně. Žádost s doloženými výkony a údaji o modeláři mohou zasílat předsedové klubů. 

- odznak „Mladý modelář“ – dále „MM“ a výkonnostní stupeň „A“ a „B“ – pro mladé modeláře 

dosažitelné, 

- evidujeme držitele odznaku „MM“ a držitele diplomů výkonnostních stupňů „A“ a “B“ nabídka i 

pro DDM a Stanice mladých techniků  - spojeno s nabídkou členství ve SMČR  

- zahrnutí nejlepších žáků do soustředění REPRE juniorů 

- Již od žákovského věku je ale možné získávat body pro výkonnostní stupně. Podmínky i tabulka 

pro hodnocení výkonnostních stupňů je uvedena ve Sportovním řádu ČR. 

Příslušná tabulka má také stanovené limity na výkonnostní stupně A a B dosažitelné i pro mládež, ale 

jejich evidence a potvrzování zůstává na předsedech modelářských klubů. Případným zájemcům je 

možné dodání diplomů DIPLOM  “A”  a  DIPLOM “B”. Náklady platí SMČR.  Tyto diplomy jsou na 

křídovém kartonu, mají barevný tisk vycházející z diplomu KLeMČR pro výkonnostní stupně “C”. 

 

 

Rozsah a způsob podpory soustředění mládeže organizované kluby: 

- zajistit maximální podporu soustředěním modelářské mládeže vzhledem k finančním možnostem 

KLeMČR 

- podporovat soustředění mladých modelářů REPRE ve spolupráci s šéftrenéry a SMČR 

- podporovat soustředění mladých modelářů v kategoriích mimo REPRE, hlavně v kategoriích, ve 

kterých pořádáme MČR mládeže 

- pro soustředění mládeže sestavit „kuchařku“ s nezbytnými radami a POŽADAVKY pro konání 

soustředění – tato oblast je z minulosti zanedbaná a nutno mnoho zlepšit 

- zajistit spojení se všemi pořadateli a na každém soustředění provést návštěvu za účelem sbírání 

informací a výměny zkušeností – a účinně pracovat s poznatky 

 

Rozsah a způsob podpory sportovců v juniorském věku v návaznosti na juniorskou reprezentaci: 

- pořádání „MČR mládeže“ je zjevnou podporou modelářů juniorů 

- po dohodě s šéftrenéry budeme spolupracovat - jinak se domníváme, že tento bod není plně v naší 

kompetenci, i když je logické, že je nutná úzká spolupráce s šéftrenéry s návazností na soutěžní 

činnost a výkony žáků  

mailto:L.apeltauer@volny.cz


 

Lumír Apeltauer 

Komise mládeže  KLeMČR 

říjen 2014 

 

Doporučujeme sledovat www stránky Svazu modelářů ČR www.svazmodelaru.cz 

 

http://www.svazmodelaru.cz/

