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1. ÚVOD 
  

Vážení modeláři, 
v krátké době dostáváte do rukou další číslo „Zpravodaje“. Naleznete zde základní informace o organizaci Klubu le-

teckých modelářů ČR (mimo jiné i přehled jednotlivých odborných komisí) a také informace pro sportovce – žebříčky za 
uplynulou sezonu, přehled reprezentačních družstev pro rok 2004  a nominační kriteria pro ustavení družstev v roce 2005. 
V článku L. Apeltauera se dočtete o tom, jak je letos organizován přebor republiky pro modeláře žákovských kategorií. Tím 
je, alespoň se domnívám, smazán skluz v práci předsednictva, neboť obvyklé je uveřejňování těchto informací koncem roku – 
před sportovní sezonou. Skluz byl způsoben neobvyklou událostí v činnosti klubu leteckých modelářů – mimořádnou konfe-
rencí v říjnu 2003 a následnou změnou ve složení předsednictva. 

Další čísla „Zpravodaje“ budou vycházet v delším časovém intervalu. Aktuální informace naleznete na internetové 
stránce  Svazu modelářů ČR (www.svazmodelaru.cz) s následným odkazem na stránky KLeMČR. 
             Urbánek 
 
 
2. Úkoly v práci předsednictva KLeMČR v údobí listopad 2004 až listopad 2005 
  

Bezprostředně po svém zvolení začalo předsednictvo KLeMČR intensivně pracovat. Bylo nutné vyřešit řadu problé-
mů a úkolů, které se v průběhu doby nahromadily. Z řady dílčích, které považuji za zbytečné uvádět, se vykrystalizovaly pod-
statnější a důležitější, zkrátka nutné k dobrému chodu organizace. Některé úkoly mají krátkodobý, některé průběžný a některé 
dlouhodobý charakter. 
 Za prioritní jsou v práci předsednictva považovány: 
- informovanost členstva o možnostech sportovně – technického vyžití jak doma, tak v zahraničí = vydání Kalendáře soutěží a 
zajištění důstojné reprezentace České republiky na mistrovství světa a mistrovství Evropy 
- obnovení činnosti polorozpadlých odborných komisí 
- aktualizovat a stabilizovat kádr rozhodčích na národní a mezinárodní bázi 
- aktivně se podílet prostřednictvím našich delegátů na činnosti v komisích CIAM FAI 
- zajišťovat a inovovat dostupnost národních a mezinárodních pravidel 
- podporovat a propagovat letecké modelářství mezi mládeží (organizace soutěží, v rámci možností finanční podpora letních 
modelářských táborů) 
- metodicky podporovat vznik a činnost dosavadních klubů 
- podporovat a snažit se zvýšit publikační aktivity našich členů v odborné oblasti, jedná se hlavně o nové poznatky 
z aerodynamiky – profily,letecké materiály,elektronika a pod. 
- informovat členy a kluby o naší činnosti v průběhu roku 
 
Jak vidno, úkolů je požehnaně, jak se je bude dařit plnit, se ukáže v průběhu následujících měsíců a ke konci roku 2005, kdy 
se bude konat řádná konference KLeMČR a vy zhodnotíte naši činnost.  
            Dr. Nezhyba 
 
 
3. SLOŽENÍ ODBORNÝCH KOMISÍ PRO r. 2004  
 
V internetové verzi zpravodaje je seznam členů odborných komisí vynechán, protože aktuální složení odborných 
komisí je zveřejněno na samostatných webových stránkách KLeMČR 
 
 
4. ŽÁKOVSKÉ SOUTĚŽE v r. 2004  
 
 Vrcholem činnosti mladých modelářů v každém roce jsou Mistrovství ČR žáků. Pojistkou je v tomto případě kryta 
také účast žáků, kteří nejsou členy SMČR. 
 
V letošním roce pořádáme tři MČR: 
 1. volné = v kategoriích H, A3, F1A, F1H, P30  -  pořadatelem je: Junior klub Ústí nad Orlicí, 11.září 2004 
 2.  upoutané = kategorie UŠ  -  pořadatelem je: Modelklub Hradec Králové, 11.září 2004 
 3. kategorie RCH (pro žáky a juniory)  -  pořadatelem je: Model klub Černošice, 25.září 2004 
 Podle platných pravidel, stanov, předpisů a kalendáře jsou tato Mistrovství ČR žáků a v případě kat. RCH také juniorů soutě-
že postupové a proto je stanoven tento postupový klíč: 
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 1. VOLNÉ KATEGORIE  
Pro postup na každé krajské kolo je nutné doložit účast soutěžícího na okresním kole výsledkovou listinou z okresního kola, 
nebo pokud v příslušném okrese okresní kolo nebylo, stačí účast doložená výsledkovou listinou z jakékoli soutěže uvedené v 
Kalendáři soutěží 2004. 
Postup z krajských (oblastních) kol na MČR je možný pro 10 členů + 1 vedoucí z každého kraje. 
Pořadatel je ochoten a schopen zvládnout toto množství soutěžících za podmínky dodání 1 časoměřiče z každého kraje. 
Pořadatel je též schopen zajistit ubytování pro ty, kdo přijedou v pátek 10.9. 
Postupový klíč pro mistrovství ČR: 
1. postup z krajského přeboru na MČR mají zajištěni všichni vítězové létaných kategorií krajského přeboru a další s nejvyšším 
dosaženým procentem z maximálního možného výkonu dané kategorie,  
2. na MČR je možná účast jednoho žáka v maximálně 2 kategoriích a toto bude počítáno jako účasti dvě 
Startovné na MČR 2004 v Ústí nad Orlicí je 50,- Kč pro člena SMČR, nebo 100,- Kč pro nečlena SMČR. 
Pokud soutěžící startuje ve dvou kategoriích, je poplatek za druhou kategorii poloviční. Člen SMČR tedy bude za dvě katego-
rie platit startovné 75,- Kč a nečlen SMČR bude platit 150,- Kč. 
Pokud není v některém kraji pořadatel krajského přeboru (letos není v kalendáři Plzeňský krajský přebor), mohou se mladí 
modeláři žáci Plzeňska zúčastnit na přeboru jiného kraje a na výsledkové listině budou zvlášť označeni.    
 
 2. UPOUTANÉ MODELY 
Na MČR žáků v kategorii UŠ do Hradce Králové postupují žáci, kteří dosáhli na jakékoli soutěži uvedené v Kalendáři soutěží 
2004 minimálně výkonu 100 bodů. Toto je nutné doložit výsledkovou listinou. 
Startovné je 50,- Kč pro člena SMČR, nebo 100,- Kč pro nečlena SMČR. 
 
 3. KATEGORIE RCH  
Je v letošním roce vypsána pro žáky a juniory. Na MČR pořádaném LMK Černošice a létaném v Praze na Vypichu postupují 
všichni žáci a junioři, kteří se zúčastnili soutěže uvedené v Kalendáři soutěží 2004 s výsledkem 25% maxima. 
Startovné je 50,- Kč pro člena SMČR, nebo 100,- Kč pro nečlena SMČR. 
            Apeltauer 
 
 
5. REPREZENTACE V R. 2004 
 
V internetové verzi Zpravodaje jsou seznamy reprezentantů a podmínky pro jmenování reprezentantů vynechány, protože tyto 
informace jsou zveřejněny na samostatných stránkách webu KLeMČR 
 
 
 
6. ŽEBŘÍČKY 
  

Jako obvykle na tomto místě musím připomenout, že pro přidělování bodů při přiznávání výkonnostních stupňů 
je možné započítat body za pořadí v žebříčku pouze z oficiálně zveřejněných žebříčků. Nelze tedy započítávat žebříčky 
zveřejněné v jakýchkoli modelářských časopisech, ani žebříčky které snad vytvořili různí soukromí aktivisté v některých kate-
goriích. 
  

V letošním roce je to poprvé, kdy oficiálně vydané žebříčky jsou zveřejněny nejen v tomto Zpravodaji, ale i na webo-
vé stránce Svazu modelářů. Obojí žebříčky by měly být shodné, připomínám jen bodový zisk pro hodnocení výkonnostních 
stupňů za umístění v žebříčku: Každý sportovec uvedený na 1. místě v tomto žebříčku si do tabulky výkonů zapíše 80 
bodů, za 2. místo je to 60 bodů, za 3. místo 40 bodů, za 4. místo 20 bodů a za 5. místo 10 bodů. 
  

Žebříčky posílají ke zveřejnění ve Zpravodaji a na webovou stránku KLeMČR předsedové jednotlivých sportovních 
komisí - šéftrenéři. Žebříčky se zpracovávají z dílčích žebříčků, které šéftrenérům zaslali předsedové jednotlivých klubů, nebo 
i jednotlivci. Zpracovávají se ve všech věkových kategoriích ze všech soutěžích uvedených v Kalendáři soutěží. Podmínkou 
je, že soutěž musí být létána podle Sportovního řádu FAI, nebo podle Sportovního řádu ČR. Nezapočítávají se tedy soutěže v 
kapitolách "Soutěže historických modelů" a "Ostatní modelářské akce". 
  

Započítávání výkonů se řídí Sportovním řádem ČR. Pro zařazení do žebříčku jsou požadovány tyto údaje: Věkové za-
řazení, jméno a příjmení soutěžícího, číslo sportovní licence (někteří žáci číslo licence ještě nemusí mít), číslo a jméno klubu, 
tři nejlepší výkony dosažené na soutěži a jejich součet (v případě maximálního výsledku i ještě další výsledek). Tady zdůraz-
ňuji, že pro zařazení do žebříčku jsou požadovány tři výkony. Soutěžící se součtem ze dvou soutěží, nebo i výsledek z jedné 
soutěže může mít výsledek lepší, než soutěžící se třemi výkony a přesto do žebříčku nepatří, protože Sportovní řád požaduje 
tři výkony. 
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Požadované kompletní údaje slouží při zpracování nejen k přesné identifikaci soutěžícího, ale také k vyškrtnutí těch, 
kteří do žebříčků nepatří. Zveřejňovaný žebříček je tedy pouze zjednodušeným výsledkem komplexního zpracovávání, kam 
se víc údajů pro tisk nevešlo (pokud bychom nechtěli mít dvojnásobný počet stránek).  
  

V letošním roce někteří zpracovávatelé žebříčků kompletnost dat podcenili a tak jsou zcela určitě v těchto seznamech 
také soutěžící s méně než třemi výkony. Bohužel je ale nelze na základě zaslaných dat vyřadit. Navíc nemám u mnoha soutě-
žících k dispozici buď číslo licence, nebo alespoň jméno mateřského klubu. Výrobní termíny Zpravodaje mi nedovolují chybě-
jící údaje dodatečně získat. Proto prosím omluvte tuto neúplnost a doufejme že v příštím roce se podaří udělat žebříčky úplněj-
ší.            

Vosáhlo 
 
V internetové verzi Zpravodaje jsou žebříčky vynechány, protože jsou zveřejněny na samostatných stránkách webu KLeMČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BODOVACÍ TABULKA   KATEGORIE UŠ 
  Jméno: 
 

 Číslo licence: 
  

 Startovní číslo:  

 Klub, adresa :  
 

 žák   jun.+ sen.

  Letový obrat  
 

1.let  2. let   3. let 

 1.  Vzlet  
 

 
 

 
 

 
 

 2.  Vodorovný let (3 okruhy) 
 

 
 

 
 

 
 

 3.  Výškový let nad 450 (3 okruhy) 
  

 
 

 
 

 
 

 4.  Výběrový obrat (UŠ - žáci)  
 Dva přemety normální (UŠ - jun. + sen.) 

 
 

 
 

 
 

 5.  Výběrový obrat  
 

 
 

 
 

 
 

 6.  Výběrový obrat  
 

 
 

 
 

 
 

 7.  Výběrový obrat  
 

 
 

 
 

 
 

 8.  Přistání  
 

 
 

 
 

 
 

 9.  Celkový dojem z letu  
 

 
 

 
 

 
 

         Body celkem 
 

   

A. součet dvou lepších letů  (1. bodovač)  
 

 

B. součet dvou lepších letů  (2. bodovač)  
   

 
 

     Umístění  
 

    Celkem bodů :  
  

 Soutěž číslo:  Dne:  Bodovač: 


