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1. ÚVOD 
 
Vážení modeláři,  
dostává se Vám do rukou další číslo Zpravodaje.  Předsednictvo Klubu leteckých modelářů tak naplňuje svůj slib „zlepšit 
informovanost členů“. Také dva nejvýznamnější modelářské časopisy uveřejňují pravidelně naše příspěvky. Tím se dostávají 
informace z naší organizace mezi širokou modelářskou veřejnost – organizovanou i neorganizovanou. Domníváme se totiž, že 
zejména v době, kdy je možné být modelářem a zároveň nebýt členem modelářské organizace, je nutné propagovat modelář-
skou organizaci.  
Předsednictvo KLeMČR tedy informuje o své odbornosti. Ano. Píši schválně „předsednictvo“. Jistě jste si všimli, že z úrovně 
organizace jednotlivých kategorií, nebyla dosud otištěna žádná zpráva. Také internetové stránky „odbornosti“ a „mládež“ jsou 
dosud prázdné. Ne proto, že předsednictvo příspěvky „neuvolnilo“ k uveřejnění. Prostě jen proto, že žádný článek jsme od 
předsedů odborných komisí dodnes nedostali. A to je myslím škoda. Vždyť přece probíhá Český pohár“ ve volném letu (tedy 
vlastně tři poháry) – ale oficiálně o něm není žádná informace k dispozici…. Také jiné kategorie mají za sebou reprezentační 
soustředění, výjezdy na mezinárodní soutěže a další akce. Vždyť vedle informování o významu organizace je potřeba přinášet 
informace o jednotlivých kategoriích (i když to stojí čas a nepřináší žádné peníze..). Šéftrenéři, modelářský národ čeká! 
             Urbánek 
 
 
2. POTVRZOVÁNÍ DOKLADŮ PODRUHÉ 
Přestože jsem na toto téma psal již v první informaci, kterou konferencí nově zvolené předsednictvo vydalo - ve Zpravodaji 
č.16 z ledna letošního roku, ukazuje se, že se tato informace ke všem modelářům nedostala a proto nelituji místa a zveřejňuji ji 
znovu.  

 a) Mezinárodní licence FAI 
Podle Sportovního řádu FAI musí mít platnou Mezinárodní sportovní licenci FAI každý soutěžící startující na mezinárodní 
soutěži, která je uvedena v Kalendáři mezinárodních soutěží FAI. Znamená to tedy, že mezinárodní licenci musí mít soutěžící 
z České republiky nejen na soutěžích v zahraničí, ale i na všech mezinárodních soutěžích v České republice. 
Tato licence se vydává opakovaně vždy na jeden kalendářní rok. Má tvar kartičky a vydává ji na základě zaslaného členského 
průkazu SMČR (nikoli xeroxové kopie) s vylepenou členskou známkou na daný rok a dokladu o zaplacení příslušného poplat-
ku p. Mgr. Miroslav Navrátil - sekretariát SMČR (Svaz modelářů ČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7). Poplatek lze uhradit 
poštovní složenkou A s těmito údaji: číslo účtu: 54931-011/0100 KB Praha 7, konstantní symbol: 379; variabilní symbol: 
721/registrační číslo klubu, nebo číslo individuálního člena. Název účtu adresáta: SMČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. 
Licence je žadatelům zasílána poštou, nebo na základě dohodnuté návštěvy na sekretariátu SMČR ihned. 

Výše poplatku: junioři 50 Kč, členové širšího reprezentačního družstva ČR 150 Kč, ostatní sportovci 250 Kč. 

Vystavením licence FAI na sebe SMČR nebere právní odpovědnost za jejího držitele a za škody jím způsobené, nebo jemu 
vzniklé. Sportovcům se proto doporučuje uzavřít na konkrétní akci zvláštní pojistnou smlouvu. 

 b) Platnost kvalifikace "rozhodčí"  
Potvrzuje se po absolvování školení rozhodčích razítkem a podpisem do platného členského průkazu SMČR (sportovní licen-
ce). Pořadatel každého školení rozhodčích je povinen poslat  prezenční listinu na pracovníka, kterého předsednictvo pověřilo 
potvrzováním kvalifikace. Každý vyškolený rozhodčí si potom sám pošle svůj platný členský průkaz SMČR k potvrzení.  

Opakovaně zdůrazňuji, že se rozhodčím nevydává žádný další průkaz, ale kvalifikace je vyznačována razítkem do platného 
členského průkazu SMČR.  

Kartičky členských průkazů byly vydány v r. 1997 a protože mají pouze 8 kolonek na vylepení členských známek, jsou vyle-
pením letošní známky zcela zaplněny. V takovém případě doporučuji, aby si příslušný předseda klubu objednal nové tiskopisy 
členských průkazů (u Mgr. Miroslava Navrátila na sekretariátu SMČR), vyplnil přední stranu průkazu a zaslal jej k novému 
orazítkování. 

Kvalifikaci "rozhodčí" potvrzuje na základě prezenčních listin p. Jaroslav Vosáhlo Palackého 648, 289 11 Pečky (jakékoli 
informace můžete také získat na e – mailu: jvosahlo@atlas.cz) . Je stále ještě dost vyškolených rozhodčích, kteří čekají - 
samozřejmě marně - na zaslání již asi 10 let zrušeného průkazu rozhodčího! 

Seznam rozhodčích KLeMČR je zveřejněn na webové stránce SMČR i s uvedením doby platnosti jejich kvalifikace. 

  

 c) Potvrzování platnosti výkonnostních stupňů C.  
Potvrzování se provádí na základě zaslání dokladů, které vyplňuje předseda klubu (kartička pro potvrzení výkonnostního stup-
ně a kartička nebo kartičky evidence výkonů). Dosažení příslušného výkonnostního stupně je prezentováno jako diplom. 

K přiznání příslušného výkonnostního stupně je nutné splnění podmínek podle tabulky pro plnění výkonnostních stupňů. Ta-
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bulka i všechny podmínky pro získání výkonnostních stupňů jsou součástí platného Sportovního řádu ČR. 

Potřebné doklady po splnění příslušného výkonnostního stupně posílejte k potvrzení a zaevidování na adresu p. Jindřich 
Samek Kpt. Nálepky, 568 02 Svitavy, další informace můžete získat na e – mailu: jindrich.samek@tiscali.cz 

Aktuální stav plnění výkonnostních stupňů je zveřejněn v tomto Zpravodaji na jiném místě. 

 d) Odznak Mladý modelář (kovový odznak s centrálním upevněním o velikosti asi 12 x 18 mm).  

K získání odznaku je nutné splnění podmínky nalétání nejméně 3 bodů podle tabulky pro plnění výkonnostních stupňů. Ta-
bulka i všechny podmínky pro získání výkonnostních stupňů jsou součástí platného Sportovního řádu ČR. Písemnou žádost o 
přidělení odznaku posílá za mladé členy svého klubu předseda klubu a musí obsahovat jméno a příjmení modeláře a datum 
narození. Zároveň musí být k žádosti přiložena známka na odpověď. (Odznak může získat modelář ve svém životě pouze 
jednou.) 

Distribuci odznaků jejich držitelům a evidenci přidělených odznaků provádí na základě písemné jmenovité žádosti předsedů 
leteckomodelářských klubů p. Lumír Apeltauer Pražská 1004, 252 28 Černošice, informaci můžete získat na e – mailu: 
l.apeltauer@volny.cz   

 Veškeré tiskopisy členských průkazů i ostatní tiskopisy, které jsou jeho přílohami je možné získat jedině na 
sekretariátu a rozesílají se pouze na požadavky předsedů modelářských klubů. 
              Vosáhlo 
 
 
3. PŘÍPRAVA KALENDÁŘE SOUTĚŽÍ NA r. 2005 
Termín uzávěrky přihlášek jednotlivých akcí do Kalendáře soutěží je      30. 10. 2004 
Adresa pro zaslání přihlášek: 
Ing. Tomáš Bartovský e – mail: bartot@vscht.cz nebo písemně Ing. Bartovský Bělohorská 139, 169 00 Praha 6 
nebo také: Sekretariát SMČR e- mail: navratil@svazmodelaru.cz - písemně: SMČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7  

Přihlášky prosím posílejte raději v elektronické formě, protože se celý Kalendář soutěží zpracovává v počítači a písemné při-
hlášky se musí přepisovat do elektronické formy. 

Bude odmítnuto zapsání všech akcí nepřihlášených v souladu se stanoveným postupem. 
Již při hlášení každé akce musí být přihlašované soutěže rozděleny do skupin podle obsahu kalendáře: 

Sportovní část: Zřetelně u každé soutěže vyznačte do které skupiny ji chcete zařadit - Mistrovství světa, mistrovství Evropy, 
soutěže Světového poháru, mezinárodní soutěže, mistrovství ČR a potom všechny veřejné soutěže.  

Pokud akci přihlašujete do sportovní části, smí být pořádaná pouze v souladu s platným Sportovním řádem České republiky, 
nebo Sportovním řádem FAI. Nejsou povoleny žádné další „místní“ úpravy pravidel. 
Pouze na soutěžích uvedených v této sportovní části je možné získávat body pro výkonnostní stupně  a pouze z těchto soutěží 
se smí započítávat výsledky pro žebříček. 

Ostatní akce: Sem patří všechny akce nespadající do „sportovní části“ a další akce, o kterých si myslíte, že by se jich chtěli 
zúčastnit i ostatní modeláři. Tady mají své místo ke zveřejnění všechny soutěže pořádané s místními úpravami pravidel, nebo 
soutěže létané podle jiných, než oficiálně platných pravidel. Dále sem patří školení rozhodčích, soutěže historických modelů 
SAM, různá show i šou, slety, letecké dny a setkání modelářů apod. Věřte, že tyto akce jsou zajímavé nejen pro pořádající klub, 
ale i pro ostatní příznivce modelářského létání. 

Distribuce Kalendáře soutěží 2005 bude na každý klub v "knižní" formě v počtu 1 až 2 kusy podle počtu členů LMK. Kalen-
dář bude zároveň zveřejněn na oficiální internetové stránce SMČR a nezávisle na naší vůli s velkou pravděpodobností i v 
odborných modelářských časopisech. 

Pro ulehčení vybírání termínu právě pro Vaši soutěž jsou v dalších kapitolách vypsány některé dnes známé termíny a soutěže, 
jejichž uspořádání v příštím roce předpokládáme. 

             Vosáhlo 

 
 
4. VYPSÁNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA r. 2005 
Na úvod základní kritéria pro vypsání konkurzu na pořadatele: 
1. U FAI kategorií se M ČR povoluje automaticky (viz článek Sportovního řádu ČR 2.2.1.2.). Mistrovství umožňuje posoudit 
výkony reprezentantů a jmenování reprezentačních družstev. 
2. U národních kategorií je možné uspořádat M ČR pouze u oficiálních kategorií a nikoli u předběžných kategorií (viz přísluš-
ný článek 2.2.1.3.) 
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3. Další podmínkou pro povolení M ČR v národních kategoriích je existující a oficiálně zveřejněný žebříček v předcházejícím 
roce nebo uspořádání MČR v předcházejícím roce (viz článek 2.2.1.4.) 

Na základě příslušných článků Sportovního řádu ČR a požadavků šéftrenérů vypisujeme konkurz na pořadatele M ČR pro rok 
2005 v těchto kategoriích: 
(U některých kategorií je již dnes znám předpokládaný pořadatel a termín, i když dosud nebyla poslána přihláška). 
Úmyslně zde píšu o „vypsání konkurzu na pořadatele“, protože pokud se přihlásí více pořadatelů na jedno M ČR, bude pořa-
datel vybrán, v extrémních případech nebude přihlášenému pořadateli pořádání povoleno vůbec (v případech, kdy s přísluš-
ným pořadatelem byly v minulosti potíže). 
 
Volné modely: F1A, F1B, F1C, F1H, F1J, F1G, F1E; národní kategorie: H, A3, P30 

 F1H, F1G, F1J   3.9.2005 Všechov  LMK Sezimovo Ústí, Josef Blažek  
 F1A, F1B, F1C   17.9.2005 Panenský Týnec  LMK Praha 4,  Ing. Petr Matura 
 H, A3, P30   24.9.2005 Kožlany  LMK Plasy, Ing. Ivo Kornatovský 
 F1E    1.-2.10.2005 Raná   LMK Louny, Jiří Schieferdecker 
 
Upoutané modely: F2A, F2B, F2C, F2D; národní kategorie: UŠ, Rodeo 

 F2A, F2B, F2C, UŠ, Rodeo 10.9.  LMK Svitavy, Samek 
 F2D    24.9.  LMK Svitavy, Samek 
 
RC tichého letu: F3B, F3F, F3J, F3K; národní kategorie: RCV2PM, RCH 
 
RC motorového letu: F3A, F3D; národní kategorie: RCM2 

 F3D    5.-6.7.  LMK Bohuňovice 
 RCM2    17.-18.9.  LMK Miskovice, Henčl 
 
Makety: F4B, F4C; národní kategorie: SUM 

 F4C    25.-26.6. LMK Mladá Moleslav, Handlík 
 
RC elektroletu: F5B, F5D  

Šéftrenér požádal ještě o vypsání M ČR v kat. RCE7, RCEN. Protože však nebyla splněna podmínka Sportovního řádu ČR o 
vypracování žebříčků za předcházející rok, není možné vypsat M ČR. 
        
Soutěže žáků:  H, A3, F1A, F1H, P30, RCH, UŠ, Rodeo 2 

Termín pro zaslání přihlášky je do 10. září 2004.       Vosáhlo 

 
 
5. VYPSÁNÍ MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ NA r. 2005 
Předsednictvo KLeMČR vyhlašuje z pověření SMČR konkurs na organizátory mezinárodních soutěži pro r. 2005. Pro zařaze-
ní do kalendáře mezinárodních soutěží FAI zašle klub žádost s uvedením návrhu propozic se základními údaji (písemně nebo 
elektronicky).  

Termín pro zaslání přihlášky spolu s dokladem o zaplacení poplatku pro CIAM FAI je do 10. září 2004. 

Výběrové řízení je součástí zpracování Kalendáře soutěží. Pro postup při výběrovém řízení platí příslušné vnitřní předpisy 
SMČR. Nemusí tedy být pravidlem, že každému pořadateli, který se přihlásí, bude jeho přihláška na sekretariát FAI odeslána. 

Hlavním kritériem při výběru organizátora budou organizační schopnosti klubu a dodržování pravidel a řádů při akcích, které 
klub doposud pořádal. Za zapsání soutěže do Kalendáře mezinárodních soutěží CIAM FAI zaplatí vybraný organizátor pro-
střednictvím SMČR poplatek stanovený CIAM FAI. Platba (v Kč) musí proběhnout společně s podáním přihlášky, jinak ne-
bude soutěž zapsána do kalendáře. Organizátor mezinárodní soutěže neplatí SMČR žádné další poplatky či odvody z příjmů.  

Neznáme letošní aktuální výši poplatků v Euro, ale v roce 2003 byly vyčísleny poplatky ve švýcarských francích takto: 
 za mezinárodní soutěž 125 CHF = 2750 Kč 
 za mistrovství Evropy 250 CHF = 5500 Kč 
 za mistrovství světa 400 CHF = 8800 Kč 
Lze očekávat, že letošní poplatky pro zařazení soutěže do Kalendáře mezinárodních soutěží budou stanoveny v podobné výši.  
Informaci o aktuální výši dle bankovního kurzu poskytne Mgr. Navrátil. 

SMČR může poskytnout organizátorovi mezinárodní soutěže materiální pomoc - zapůjčit vybavení (stopky, váhy, kontrolní 
monitor...). Informaci o případném zapůjčení podá Mgr. Navrátil. 
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Všem uchazečům o pořádání doporučujeme pečlivě zvážit termín soutěže (viz. informace o M ČR.). 

Seznam předpokládaných mezinárodních soutěží pro r. 2005: 

kaz. F1A,B,C  Sezimovo Ústí    květen? 
kat. F2A, B, C  Svitavy, nebo Hradec Králové  
kat. F2D  Svitavy, nebo Hradec Králové 
kat. F3D   Mělník      červen 
kat. F3J   Podhořany 
             Vosáhlo 
 
 
6. PŘEDSEDNICTVO SMČR VYPISUJE KONKURZ NA POŘÁDÁNÍ 
SOUTĚŽE SVĚTOVÝCH MISTRŮ LETECKÉHO MODELÁŘSTVÍ V ROCE 2005 
 
Před podáním žádosti musí pořadatel zvážit, zda může dostát všem ustanovením Sportovního řádu FAI, zejména pak části 4b a 
soutěžním a stavebním pravidlům dle kategorií. 
V žádosti opatřené razítkem a podpisem předsedy modelářského klubu SMČR musí být uvedeno: 

1) Místo pořádání: 
Jakékoli místo s možností uspořádat venkovní i halovou část v přijatelné vzdálenosti od velkého města, aby diváci i média 
měli snadný přístup. 

2) program: 
Systém WAG se střídáním: - Umělecká akrobacie (soutěžní kategorie WAG F6A a F6C) 
    - Akrobacie na hudbu (soutěžní kategorie WAG F6B) - ve večerních hodinách 
    - Házecí kluzáky (soutěžní kategorie WAG F6D) 
 Proloženo ukázkami soutěží jiných modelářských kategorií a ukázkami ostatního letectví 

3) Časový rozvrh pro 3 dny: 
 pátek - trénink 
 sobota - soutěžní lety 
 neděle - soutěžní lety 
 Střídání kategorií by mělo být načasováno tak, aby závěrečná kola a vyhlášení vítězů proběhlo v neděli odpoledne. 

4) Účast:  
Počítá se s účastí špičkových pilotů uvedených kategorií. Vyzvání / výběr bude organizováno (pokud možno podle výsledků 
výběrových soutěží) příslušnými subkomisemi CIAM FAI a potvrzeno předsednictvem CIAM FAI 
Předpokládané počty soutěžících: 
 F6A + F6C 24 modelářů 
 F6B  40 modelářů 
 F6D  maximálně 60 modelářů 

5) Sponzoři: 
 Součástí nabídky pořadatele musí být i oslovení sponzorů 
 - Rozhlasové a televizní stanice, tisk, aby byla zajištěna propagace a informovanost veřejnosti (modelářské i 
            nemodelářské) 
 - Výrobci modelů 
 - Ostatní průmysloví a profesionální sponzoři 
 - Prodejní stánky na místě, aby poplatky pomohly pokrýt organizační náklady, případně vytvořit zisk 

6) Finanční rozvaha:  
Náklady pořádání by měly být pokryty příspěvky sponzorů a vklady soutěžících. Finanční rozvaha bude součástí nabídky 
pořadatele. Vklady soutěžících by neměly pokud možno překročit 100 €, respektivě 150 € u soutěžících s účastí ve dvou kate-
goriích. Rozpočet by měl být postaven tak, aby podnik přinesl zisk (pořadateli 50 %, SMČR 30 %. CIAM FAI 20 %) 

7) Ostatní podmínky: 
 Ubytování a stravování soutěžících by mělo odpovídat podmínkám běžným při pořádání mistrovství světa. 

8) Termín podání na sekretariát SMČR je do 10. září 2004       Mgr. Navrátil 
7. TABULKA POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ EVROPY 
Pro informaci možným pořadatelům přinášíme aktuální stav tabulky pořadatelů mistrovství Evropy. 
Jak je vidět z tabulky, nejprve je v příslušném roce vypsána kategorie a do sloupku „nabídka“ se napíše „nabídněte“. Jednotli-
vé modelářské federace potom mohou poslat nejprve „nezávaznou přihlášku“, která k ničemu nezavazuje, ale je informací pro 
ostatní státy, kdo má o pořádání zájem. Potom se posílá „pevná nabídka“, nebo také závazná přihláška, o které již jedná a 
hlasuje CIAM FAI. Pokud již padne rozhodnutí, je jméno příslušné modelářská federace přesunuto do sloupku „přiděleno“. 
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rok kategorie    nabídka   přiděleno 
2005 F1A, F1B,F1P junioři       Rumunsko 
 F1D (senioři a junioři)       Francie 
 F2A, F2B, F2C, F2D (senioři a junioři) očekává se  (na listopadovém zasedání předsednictva CIAM FAI 2003 
        odvolala Česká republika svou nabídku) 
 F3J (senioři a junioři)       Chorvatsko 
 F4B, F4C        Portugalsko 
 F5B, F5D    nabídněte 
 modely raket        Rumunsko 
 
2006 F1A, F1B, F1C        Ukrajina 
 F1E (senioři a junioři)       Rumunsko 
 F3A         Švýcarsko 
 F3B     nabídněte 
 F3C     Norsko (nezávazná nabídka) + Spojené království (nezávazná nabídka) 
 F3D     nabídněte 
 
2007 F1A, F1B, F1P junioři   nabídněte 
 F1D (senioři a junioři)   nabídněte (Německo odvolalo svou nabídku) 
 F2A, F2B, F2C, F2D (senioři a junioři) nabídněte 
 F3J (senioři a junioři)   Rumunsko (pevná nabídka) 
 F4B, F4C    Ukrajina (pevná nabídka) 
 F5B, F5C    nabídněte 
 modely raket    Slovensko (pevná nabídka) 
 
2008 F1A, F1B, F1C    Rumunsko (pevná nabídka) 
 F1E (senioři a junioři)   Slovensko (pevná nabídka) 
 F3A     nabídněte 
 F3B     nabídněte 
 F3C     nabídněte 
 F3D     nabídněte 
             Bartovský 
 
 
8. TABULKA POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA 
Podobná tabulka pro možné pořadatele mistrovství světa. 
 

rok kategorie    nabídka   přiděleno 
2005 F1A, F1B, F1C        Argentina 
 F1E (senioři a junioři)       Slovensko 
 F3A         Francie 
 F3B         Finsko 
 F3C         Španělsko (Polsko zrušilo nabídku  
           ve prospěch Španělska) 
 F3D         Francie 
 
2006 F1A, F1B, F1P junioři       Německo 
 F1D (senioři a junioři)       Rumunsko 
 F2A, F2B, F2C, F2D (senioři a junioři)     Španělsko 
 F3J (senioři a junioři)       Slovensko (Slovenský delegát požádal 
       o dřívější schválení před pravidlem dvou let. Prezident se dotázal zda 
        nějaká země plánuje uspořádání této akce. Nikdo neměl námitky 
a proto         plenární zasedání 2003 jednomyslně přidělilo toto Mistrovství 
Slovensku) 
 F4B, F4C        Švédsko 
 F5B, F5D        Rumunsko 
 modely raket        Rusko 
 
2007 F1A, F1B, F1C    nabídněte 
 F1E (senioři a junioři)   Rumunsko (pevná nabídka) 
 F3A     nabídněte 
 F3B     nabídněte 
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 F3C     Polsko (pevná nabídka) + USA (pevná nabídka) 
 F3D     Nový Zéland (pevná nabídka) 
 
2008 F1A, F1B, F1P junioři   nabídněte 
 F1D (senioři a junioři)   nabídněte 
 F2A, F2B, F2C, F2D (senioři a junioři)) Francie (pevná nabídka) 
 F3J (senioři a junioři)   Jižní Afrika (pevná nabídka) + Polsko (pevná nabídka) 
 F4B, F4C    Jižní Afrika (pevná nabídka) 
 F5B, F5D    nabídněte 
 modely raket    Česká republika (pevná nabídka) 
      (Srbsko a Černá hora odvolali svou pevnou nabídku ve prospěch České republiky) 
             Bartovský 
 
 
9. INFORMACE Z JEDNÁNÍ CIAM FAI: 
Cesty na jednání komisí CIAM FAI v Lausanne ve Švýcarsku ve dnech 11. až 13. března 2004 se zúčastnili Mgr. Navrátil, 
Ing. Bartovský, Ing. Votýpka, Ing. Souček (rakety).  

Nedůležitější informace: 

- Bylo schváleno složení nového předsednictva CIAM FAI: 
 prezident:  Sandy Pimenoff (Finsko) 
 1. viceprezident: Pierre Chaussebourg (Francie) 
 2. viceprezident: David G. Brown (USA) 
 3. viceprezident: Dr. András Reé (Maďarsko) 

Plénum CIAM FAI je složeno z delegátů za jednotlivé členské státy. Delegátem za Českou republiku je Ing. Tomáš Bartovský. 
(Více najdete na webových stránkách FAI.) 

- Seznamy osob, které navrhujeme pro výběr do subkomisí CIAM FAI, se budou podávat do 15. listopadu (před termínem 
podzimního zasedání CIAM FAI), změny potom budou platné od 1. ledna následujícího roku a trvání platnosti bude na dva 
roky. Na mezilehlém plénu CIAM FAI (po jednom roce) bude pokračování platnosti pouze formálně potvrzováno, tak aby se 
vyhovělo příslušnému článku Sportovního řádu FAI. 

- Nominace mezinárodních rozhodčích se také bude podávat do 15. listopadu, platnost bude od 1. ledna následujícího roku na 
dva roky, ale seznam může být aktualizován každý rok 

- Jsou schváleny závazné směrnice pro pořádání mistrovství světa a kontinentů - postup při vyhlašování vítězů, pojmenování 
významných soutěží, vklady na mezinárodní soutěže musí být uváděny v měnových jednotkách Euro... 
Přesný postup organizování mistrovství světa a kontinentů je uveden ve Sportovním řádu FAI v úvodním souboru obvykle 
označovaném ABR. 

- Označení kategorie velkých akrobatických modelů F3A-X, potom F3A-L bude napříště F3M 

- Zlatá modelářská medaile byla tajným hlasováním udělena Ing. Bartovskému.Je to již třetí medaile pro Českou re-
publiku (p. Šaffek v r. 1993, p. Čížek v r. 1999 a nyní Ing. Bartovský). Blahopřejeme! 

- Výsledky Světového poháru - p. Vejmola je na 1. místě v kat. F2B a p. Tupec na 3. místě v kat. F3J 

- Bylo schváleno zařazení pravidel pro modely lehčí vzduchu do Sportovního řádu FAI 

- Byla schválena pravidla pro čtyři kategorie, které by měly být součástí Světových leteckých her WAG. Podrobná pravidla 
jsou na webové stránce FAI:  

 F6A umělecká akrobacie na hudbu (model 2 m rozpětí, 2 m délka. 5 kg váha) 
 F6B akrobacie vrtulníků na hudbu (kategorie F6A a F6B létají při hrách společně) 
 F6C halová akrobacie na hudbu (elektromotor) 
 F6D RC házedla na čas (zjednodušená F3K)  

Předpoklad účasti na Světových leteckých hrách WAG je 25 soutěžících F6A společně s F6B; 40 soutěžících F6C; 60 soutěží-
cích F6D. O pořadateli dosud není rozhodnuto a hledá se pořadatel pro konání v r. 2007. 

- Byla podána předběžná nabídka na konání mezinárodní soutěže v r. 2005 v kat. F6A, F6B, F6C, F6D pro Českou republiku 
podle pravidel platných pro Světové letecké hry u příležitosti 100. výročí založení organizace FAI a zároveň 95. výročí zalo-
žení Aeroklubu ČR a konkurs na pořadatele soutěže je součástí tohoto Zpravodaje. 
             Bartovský 
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10. NÁZVY SOUTĚŽÍ FAI - PŘEDPIS PRO POŘADATELE 
Předpis pro Komise leteckých sportů a pořadatele soutěží: 

Úvod 

Předpis uvedený v tomto dokumentu byl zpracován v souladu se Strategickým plánem FAI a v úzké spolupráci s Komisemi 
leteckých sportů FAI. Hlavním cílem tohoto předpisu je normalizace struktury názvů soutěží pořádaných pod patronací FAI, 
aby bylo zaručeno správné označení a sponzorům jednoznačně umožněno vložení jejich jména do názvu soutěže. 

1.1 Souvislosti, ve kterých je použití tohoto předpisu závazné. 

Použití tohoto předpisu je závazné v následujících případech: 
 a) Ve všech sděleních vydávaných sekretariátem FAI, komisemi FAI a pořadateli o příslušných podnicích. 
 b) Ve všech tiskových sděleních 
 c) Ve všech archiváliích FAI 
 d) Ve všech oficiálních dokumentech nebo webových stránkách vydávaných nebo řízených národními aerokluby nebo 
      pořadateli soutěží a na všech propagačních předmětech a obchodních produktech, které používají název podniku. 

1.2 Značení FAI 

I když to není povinné, je vložení zkratky FAI do názvu soutěží pořádaných pod patronací FAI důrazně doporučeno (viz pří-
loha A). Vždy platí, že vložení „FAI“ do názvu znamená pouze, že podnik je pořádán pod patronací FAI, nikoli, že FAI je 
pořadatelem (což nikdy není). Ve všech případech má být logo FAI umístěno do blízkosti názvu podniku, v souladu s pravidly 
stanovenými Grafickým manuálem FAI, aby byl zdůrazněn obraz FAI a podpořena solidarita mezi členy rodiny leteckých 
sportů v celém světě. 

1.3 Generální sponzoři 

Generální sponzor (nebo předkládající sponzor) je sponzor podniku připuštěný Organizačním výborem nebo FAI, který kryje 
podstatnou část celkových nákladů soutěže. Generální sponzor je oprávněn vložit své jméno do názvu soutěže. Přitom může 
být pro jeden podnik pouze jeden generální sponzor. 

1.4 Formální schválení jmen soutěží 

Pro zajištění jednotného postupu musí být navrhované názvy a loga předkládány příslušnými pořadateli a leteckými komisemi 
centrále FAI pro formální přijetí a zahrnutí do Sportovního kalendáře FAI (Viz Pořadatelská smlouva, článek 4). 

Protože předpis dovoluje přidání jmen sponzorů k názvům soutěží FAI, musí být tato jména pečlivě zvážena, aby bylo zajiště-
no, že jsou z etického hlediska přijatelné ve všech členských zemích FAI a že odpovídají právním omezením platným pro 
určitá území (například omezení propagace tabáku, alkoholu apod.). 

Spojení sponzorského jména se soutěží FAI také znamená „prodej“ práv na užití jména a značky FAI a leteckých sportů. Proto 
musí být uzavřena zvláštní smlouva mezi pořadatelem a FAI podle článku 4 Pořadatelské smlouvy. 

2.1 Mistrovství světa a kontinentů FAI 

Předpis pro názvy mistrovství světa a kontinentů zní takto: 

 

2.1.1. Podniky bez generálního sponzora 

V těchto případech, 
 a) Soutěž musí mít jméno odpovídající standardní struktuře uvedené v příloze A, 
 b) Příslušné logo FAI musí být uvedeno na všech sděleních v těsné blízkosti názvu podniku a v souladu s grafickým 
     manuálem FAI. 

2.1.2. Podniky s generálním sponzorem 

V těchto případech musí být soutěž nazvána 
 - buď podle standardní struktury uvedené v příloze A, s následujícími slovy „…spolu s XYZ“. 
 - nebo, pokud to není přijatelné pro generálního sponzora, měla by  být složena z „hlavního názvu“ podle struktury 
    uvedené v příloze A a „podnázvu“ uvádějícího jméno sponzora; příklady: 

16th FAI European Paragliding Accuracy Championship and Red Bull Trophy, Bled, 2010  

Ve všech případech se musí příslušné logo FAI objevit na všech sděleních v blízkosti názvu podniku a v souladu s grafickým 
manuálem FAI. 

2.2 Jiné soutěže 

Názvy jiných podniků než mistrovství světa a kontinentů pod záštitou FAI mohou buď obsahovat „hlavní název“ obsahující 
jméno generálního sponzora, nebo odvozeny volně ze standardní struktury podle přílohy A. 
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V každém případě musí jméno soutěže jasně zmiňovat příslušný letecký sport, musí být přijatelné z etického hlediska (viz bod 
1.4 nahoře) a logo FAI musí být na všech sděleních. 

2.3 Výjimky 

Ve výjimečných případech může výkonný výbor FAI souhlasit s odchylkami od tohoto předpisu, za předpokladu, že je to 
zdůvodněno tradicí, historickými nebo vžitými důvody, které, pokud by nebyly akceptovány, ovlivnily by vnější vzhled nebo 
důvěryhodnost podniku. 

Příloha A:  Standardní struktura pro Mistrovství světa a kontinentů FAI 

Soutěže musí být výlučně nazývány v souladu s podmínkami, slovy a souslovími uvedenými níže: 
 Číslo (c), označení (o), „pohlaví“ (o), oblast (c), sport/kategorie/podnik (c), jméno (c), místo (o), rok (o) 
 c - znamená povinnou součást, o – znamená nepovinnou součást. 
 Značky kategorií, jako F1A, musí být nahrazeny slovním vyjádřením. 

Příklad: 3rd FAI Junior Asian Free Flight Glider Aeromodelling Championship, Paris, 2004 
             Bartovský 
 
 
 
11. INFORMACE Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SMČR 
Jednání předsednictva SMČR se tentokrát místo omluveného předsedy KLeMČR Dr. Nezhyby zúčastnil místopředseda p. 
Samek. Nejdůležitější body z jednání: 

- Byly předány materiály za všechny odbornosti připravené jako informace pro Instituty dětí a mládeže - kalendáře soutěží, 
pravidla atd. 

- Účetnictví klubů má být od r. 2005 podvojné. Bude připraven instruktážní materiál pro všechny kluby 

- Hudební produkce při našich sportovních akcích také podléhají poplatkům pro OSA (Ochranný svaz autorský) a 
INTERGRAM (organizace zastupující zájmy hudebních skupin a interpretů). Pro r. 2004 bylo Radou Sdružení sportovních 
svazů ČR (kam náš SMČR patří) schváleno hromadné uhrazení poplatků za všechny členské svazy z rozpočtu SSS ČR (Sdru-
žení sportovních svazů ČR). 
Uhrazení poplatků se však nevztahuje na hudební produkci provozovanou na společenské akci (banketu) v rámci sportovní 
akce. Tam je povinnost pořadatele tuto akci nahlásit a zaplatit poplatek OSA a INTERGRAM podle jejich směrnic. 

- Návrh předložených reprezentačních výjezdů na r. 2004 byl schválen na jednání předsednictva SMČR 29. dubna 2003. Bo-
hužel stále ještě chybí kritéria pro výběr reprezentačních družstev na r. 2004 pro některé kategorie a MUDr. Klein, který za 
reprezentaci v předsednictvu zodpovídá nebyl schopen spolu se šéftrenéry chybějící nominační kritéria doplnit. Jakmile dojde 
k nějakému posunu, měly by se všechny změny a doplnění objevit na webové stránce KLeMČR. 
             Samek 
 
 
12. JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA KLeMČR 
- Průběžně je plněn systém zajištění informací pro modelářskou veřejnost. Každý člen předsednictva dostal za úkol připravit 
články do modelářských časopisů s informacemi ze svého úseku za který v předsednictvu odpovídá 

- Byly odstraněny některé drobné nedostatky v propozicích na soutěžích mistrovství republiky a upraveno složení jury tak, aby 
odpovídalo požadavkům Sportovního řádu ČR. Pořadatelům mistrovství republiky byl rozeslán dopis, že nepředložení propo-
zic na MR v předepsaném termínu může mít závažné následky pro povolení MR pro příslušný klub v dalším roce. 

- Byl schválen písemný materiál o koncepci rozvoje mládeže, který předložil p. Apeltauer. Připomínky byly k věkovému roz-
dělení mládeže a ke komplexnosti materiálu (nebyl předložen termínový plán a zodpovědnosti za jednotlivé úkoly). Do září 
bude předsednictvu předložen návrh buď na posunutí věkové hranice mladších žáků ze 13ti na 12 let, nebo na úplné zrušení 
věkové kategorie mladší žák. 

- Za překlad pravidel FAI zodpovídají ve svém úseku šéftrenéři a některé kapitoly dosud nebyly přeloženy. Aktuální stav je na 
webové stránce Svazu a můžete zjistit, že přestože je již polovina roku pryč, stále chybí přeložit mnoho kapitol. 

- Po dlouhé době mohlo předsednictvo schválit nový národní rekord. Jedná se o rekord č. 116a = trvání letu modelu kat. F1L v 
hale s výškou stropu do 8 m. Dokumentace k rekordu má všechny potřebné náležitosti a žadatel splnil všechny podmínky pro 
uznání rekordu, proto byl rekord schválen a držiteli rekordu p. Lukáši Zabloudilovi z Model klubu Rousínov byl zaslán schva-
lovací protokol. Hodnota nového národního rekordu není nijak vysoká (1 minuta 56 sekund), ale jedná se o novou oblast re-
kordů dosažených létáním na soutěži. 
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(- V době, kdy píši tento Zpravodaj mi přišly další dvě žádosti o změnu národních rekordů z Rousínova. Rekord č. 116a byl 
Petrem Šterclem zvýšen na 2 min 17 sec a Jiří Fistrle nově ustavil rekord č. 117 trvání letu modelu kat. F1L v hale s výškou 
stropu do 8 m. Hodnota tohoto ustavujícího rekordu je 2 min 25 sec.) 

- Bylo konstatováno, že některé národní kategorie modelů mají neúměrně dlouhé označení, které vadí při praktickém používá-
ní. Jako vzor je dáváno kódové označení všech kategorií, které FAI obhospodařuje (tedy nejen letecké modelářství) kde se 
vystačí s třemi znaky. Podrobněji čtěte v samostatném článku o připravovaných změnách pravidel. 

- Jako houby po dešti vznikají nové a nové kategorie. Nic proti tomu. Není nic jednoduššího, než příslušná pravidla zařadit do 
Sportovního řádu ČR. Tady ale začínají příslovečná „ale“. Pokud chceme schválit nějaká nová pravidla, musí mít obvyklou 
strukturu podle Sportovního řádu ČR a žádný z paragrafů nových pravidel nesmí odporovat všeobecné části stávajícího Spor-
tovního řádu ČR.  

- Trochu jiný osud mají pravidla označovaná jako F5J - 400. Přestože označení písmenem „F5“ by mělo naznačovat, že se 
jedná o pravidla FAI, není tomu tak a tato pravidla jsou překladem pravidel z amerického originálu. Protože dosti podobná 
kategorie již ve Sportovním řádu ČR existuje, nebylo na doporučení šéftrenéra elektroletu p. Kostky převzetí těchto pravidel 
odsouhlaseno. 
             Vosáhlo 
 
 
13. PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY SPORTOVNÍHO ŘÁDU ČR 
Podle Sportovního řádu musí být zveřejněny všechny změny, úpravy a doplnění Sportovního řádu do 30. září proto, aby pří-
slušné nové znění mohlo platit od ledna nového roku. Jediné médium které odpovídá požadavku na aktuální zveřejnění je 
internet a proto sledujte naši webovou stránku www.svazmodelaru.cz po 1. říjnu. Těm, kteří přístup na internet nemají, bude 
muset stačit vydání dalšího čísla Zpravodaje, které by mohlo vyjít někdy na přelomu roku. 

Ve dnech, kdy píši tento článek nejsou ještě kompletně připraveny všechny změny, ani dosud není žádná změna schválena 
předsednictvem KLeMČR. Jedná se proto pouze o předběžnou informaci o kterých změnách pravidel se pro rok 2005 jedná. 

Dosud mám zaznamenány tyto návrhy na úpravy pravidel: 

1) Doplnění Sportovního řádu o bod „co všechno musí obsahovat žebříček“: 
 a) jméno a příjmení soutěžícího, věkovou kategorii, číslo jeho sportovní licence a název klubu jehož je členem 
 b) tři nejlepší dosažené výkony spolu s čísly soutěží  
 c) dosažený součet tří nejlepších výkonů 
 d) pokud jsou dosažené výkony maximem v příslušné kategorii, potom ještě výkony z dalších soutěží 

2) Připravuji návrh na zkrácení označení národních kategorií. Hlavním argumentem je, že označení kategorií národních pravi-
del neodpovídá žádnému systému. Naproti tomu stačí FAI pro veškerou - a nejen modelářskou činnost - 3 znaky pro označení 
kategorií.  Jednání o změnách dosud nejsou uzavřena, konečný návrh bude zveřejněn na našich www stránkách. 

3) Připravují se nová národní pravidla kategorie RC para (vycházející z německého originálu).   

4) Úprava pravidel pro kategorii RCM4X - velké polomakety, kterou navrhl Ing. Petr Tax, přináší zcela nové znění textu. 
Jedná se ale  jen o doplnění stávajícího  textu - zejména o obrázky všech popisovaných obratů.  

5) Návrh nových pravidel kategorie RCE-AKRO - halové akrobatické modely s elektrickým motorem vypracoval tandem Ing. 
Jiří Havel a David Kyjovský. V tomto případě se jedná o zcela nová pravidla, měla by tedy být zařazena do kapitoly 9.6. RC 
modely poháněné elektromotorem jako „předběžná“.  

6) Návrh Lumíra Apeltauera řeší jiné  věkové rozdělení žáků.  

7) Pracuje se na úpravě pravidel pro všechny národní kategorie v pasážích, kde je určena „charakteristika modelu příslušné 
kategorie. Tuto charakteristiku je nutné porovnat s „obecnými charakteristikami modelu letadla“. 
Vysvětlení: Je povoleno definování charakteristiky modelu dané kategorie tak, aby byly hodnoty nižší než jsou maximální 
hodnoty dané „obecnou charakteristikou“. Pokud je však u některého základního údaje psáno „bez omezení“, bude to uprave-
no, nebo napsáno že příslušná hodnota je dána „obecnou charakteristikou“. 
             Vosáhlo 
 
 
14. TABULKA SPLNĚNÝCH VÝKONNOSTNÍCH STUPŇŮ 
Evidenci a potvrzování výkonnostních stupňů má - jak jste se někde výše dozvěděli - na starosti p. Jindřich Samek. Dnes Vás 
seznamuje s aktuální tabulkou: 
Poř. 
Čís. 

 
  PŘÍJMENÍ 

 
  Jméno 

 
       Klub 

 
Licence 

„C“ 
Datum 

„ZC“ 
Datum 

„DC“ 
Datum 

Počet 
bodů 

1   Fencl   Pavel Řež 388 - 1 15.9.95 30.6.96 30.10.96 376, 419, 802 
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2   Blažek   Jiří Horní Branná 69 - 19 27.11.95 27.11.95 7.2.98 250, 429, 1642 
3   Náhlovský   Jiří Semily 304 - 01 31.12.95 31.12.96 31.12.96 271, 749, 800 
4   Kusý   Vladimír Litvínov 22 - 2 31.12.95 31.12.96 31.10.97 351, 565, 955 
5   Hladil   Julius Kroměříž 340 - 1 2.1.96 31.12.96 31.10.98 282, 465, 801 
6   Bezr   Milan Hradec Králové 58 - 2 18.5.96   230, 
7   Handlík ing.   Vladimír Mladá Boleslav 54 -  27.7.96 27.7.96 27.7.96 875, 875, 875 
8   Vodešil   Karel Řež 388 - 2 28.7.96 28.7.96  224, 567, 
9   Vyskočil   Ladislav Kam. Žehrovice 205 - 15 15.4.97 15.4.00  226, 402, 

10   Michálek   Jindřich Ostrava 255 - 01 2.5.97 20.1.00  203, 420, 
11   Doupovec   Martin Brno 51 - 9 2.5.97 13.12.97  387, 487, 
12   Rídl   Jiří Hořice 232 - 19 22.5.97 17.1.01  316, 413, 
13   Vobořil   Milan Bílina 494 - 5 20.9.97 20.9.97  463, 463, 
14   Rýz   Bohuslav Choceň 67 - 11 31.12.97 6.12.99 17.2.04 308, 464, 1235 
15   Stárek   Libor Choceň 67 - 20 31.12.97 31.12.97 6.12.99 450, 450, 819 
16   Horák   Vladimír Kam. Žehrovice 205 - 11 31.12.97 22.10.01  233, 436, 
17   Hessler   Martin Kam. Žehrovice 205 - 18 31.12.97   282, 
18   Jiránek   Václav Ml.Boleslav 54 - 3 31.12.97 15.12.98 11.2.03 219, 405, 1315 
19   Vyskočil   Jan Kam. Žehrovice 205 - 16 8.11.98   202 
20   Kellner   Tomáš Brounovice 434 - 01 1.12.98 18.1.00 28.9.03 306, 402, 824 
21   Doupovec   František Brno 51 - 08 12.12.98 12.12.98 17.10.99 305, 569, 1171 
22   Man   Jaroslav Strakonice 242 - 25 31.12.98   316, 
23   Patěk   Václav Strakonice 242 - 22 31.12.98 31.12.98 31.12.98 286, 752, 876, 
24   Valčík   Lubomír Ústí n.Orlicí 243 - 1 16.3.99   247, 
25   Paťha   Lubomír Mikolášovice 496 - 2 16.3.99 1.11.01 31.12.02 354, 614, 858 
26   Drnec   Jaroslav ing. Praha 4 74 - 47 7.10.99   245, 
27   Luňák   Jiří Choceň 67 - 22 6.12.99 8.4.2002  240, 567, 
28   Slanina   Jaroslav Choceň 67 - 3 6.12.99 8.4.2002  332, 495 
29   Matyska   Ladislav ml. Horní Branná 69 - 15 7.2.98 7.2.98  585, 585, 
30   Janků    Petr Nová Paka 210 - 35 19.2.00   319, 
31   Hančil   Petr Nová Paka 210 - 25 19.2.00 19.2.00  472, 472, 
32   Bukvička   Martin Mladá Boleslav 54 - 78 12.3.00   388, 
33   Brázda   Břetislav   Olomouc 397 - 1 30.12.00 30.12.00  248, 402, 
34   Valter   Rudolf Praha 416 - 22 30.12.00   366, 
35   Zvoníček   Oldřich Hoříce 232 - 25 17.1.01   232,  
36   Sekerka   Milan Kam. Žehrovice 205 - 4 31.12. 00   224, 
37   Řezníček   Čestmír Kroměříž 340 - 7 1.1.01   231, 
38   Hladil   Vít Kroměříž 340 - 5 1.1.01 1.6.04  205, 406 
39   Chytil   Arnošt  Kroměříž 340 - 26     6.1.02   228,      
40   Pekárek   Karel Slaný 85-46 8.4.02   214, 
41   Pekárek   Vojtěch Slaný 85-43 8.4.02   270, 
42   Weiss   Tomáš Svitavy 29-74 10.8.02 13.5.04  200, 534 
43    Fejt    Pavel Kunovice 308-14   31.12.02 1240 
44    Kamrla    David Kunovice 308-16   31.12.02 1010 
45    Orel    Jaromír Kunovice 308-1  31.12.02  600, 
46    Fejt    Václav Kunovice 308-5  31.12.02  580, 
47    Němec    Zbyšek Kunovice 308-10   31.12.02 1190 
48    Štěpán    Radim Kroměříž 340-33 1.1. 03 13.4.04  262, 470 
49    Ing. Adam    Roman Bechyně 229-04 4.4.03   256, 
50    Hanuš    Lubor Bechyně 229-02 4.4.03   348, 
51    Kučera    Jaromír Bechyně 229-07 4.4.03   268, 
52    Svoboda      Petr Kroměříž 340-37 28.9.03 1.6.04  205, 402 
53    Samek    Jindřich Svitavy 29-1 28.9.03 17.2.04  377, 669 
54    Slezák    Lubomír Svitavy 29-64 28.9.03   217, 
55    Zvára    Martin Svitavy 29-4 28.9.03    276, 
56    Holý    Jan Slaný 85-45 23.2.04   340, 
57    Minařík              Jiří Kroměříž 340-43 13.4.04   204, 
58    Rajšner    Martin Králův Dvůr 216-20 13.4.04 13.4.04  467, 
59.    Chlup    Oldřich Králův Dvůr 216-19 13.4.04   262, 
60.    Kučera    Gerhard    Staré Sedliště 00-102 20.6.04   200 
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               Samek 
 
5. LÉTÁME S DĚTMI 
Výsledková listina 10. ročníku korespondenční soutěže 
 
 Vyhlašovatel:  SMČR - KLeMČR 
 Organizátor:  František  Doupovec 
 Číslo soutěže:  660 
 Datum konání:  5.6.2004 
 Soutěžní kategorie: všechny volné 
 
KATEGORIE  H 

1. Klik Stod  308 
2. Koman Ondřej Blatná  294 
3. Flander Tomáš Blatná  286 
4. Popelka Aleš Blatná  284 
5. Bejček  Stod  214 
6. Šimák Petr Junák Láz. Bohdaneč 186 
7. Kirchner Jan Blatná  129 
8. Schmid Prokop Blatná  122 
9. Křeček Matěj Blatná  121 
10. Görges  Stod  91 
11. Soukup Patrik Junák Láz. Bohdaneč 77 
12. Janoušek Jiří Choceň  69 
13. Čech Ondřej Choceň  64 
 

 
14. Žaba David Choceň  52 
15. Žaba Radek Choceň  43 
 
 
KATEGORIE  A 3 

1. Bejček Stod         300 + 83 
2. Klik Stod  237 
3. Růžička Jakub Junák Láz.Bohdaneč 204 
4. Vobořil Lukáš Junák Láz. Bohdaneč 162 
5. Šimák Petr Junák Láz. Bohdaneč 131 
6. Soukup Patrik Junák Láz. Bohdaneč 107 
7. Janoušek Jiří Choceň  76 
8. Görges  Stod  69 
9. Zaifert Rostislav Junák Láz. Bohdaneč 25 

 
KATEGORIE  F1H 

1. Chaloupková Lenka Choceň  504 
 

KATEGORIE  P 30 

1. Klik Jan Stod       500 + 109 
2. Bejček Václav Stod  484 

 
 Po vypracování výsledkové listiny zaslal  (začátkem července) výsledky ještě LMK Jihlava. Všichni účastníci jsou 
z DDM Jihlava. Uvádím je dodatečně pro úplnost. 
 
KATEGORIE  H 

1. Konečný Jan DDM Jihlava 278 
2. Kaláb Jan DDM Jihlava 251 
3. Ratkovský Adam DDM Jihlava 218 
4. Jandejska Michal DDM Jihlava 215 
5. Tvrdý Josef DDM Jihlava 180 
6. Hráček Dominik DDM Jihlava 162 

 
 
 
7. Havel Jiří DDM Jihlava 126 
 
 
KATEGORIE  F1H 

1. Zikmund Tomáš DDM Jihlava 521 
          
         Sestavil  František Doupovec 


