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1. NA  ZAČÁTKU  SPORTOVNÍ  SEZONY 
 V době, kdy se k vašim rukám dostane tento Zpravodaj, je již v plném proudu soutěžní sezona 2007, jsou 
většinou odlétané soutěže zimních lig pro volné a RC házedla. Podle výsledkových listin, které jsem měl 
k dispozici, je potěšitelné, že se jich účastní stále hodně soutěžících, hlavně v kategorií mládeže i přes to, že letos 
modelářům počasí nepřeje. Rovněž již proběhla dvě školení rozhodčích v Praze a další se připravuje v Hradci Krá-
lové. Chci jen připomenout všem rozhodčím, aby posílali případné změny registračních čísel (čísel licencí) při 
změně klubu a adres bydliště p. Jaroslavu Vosáhlovi, aby je mohl zapsat do seznamu rozhodčích. 
 V únoru se v Praze uskutečnila schůzka na MO ČR, na níž informoval p. Ing. P. Hakl přítomné zástupce 
SMČR, KLeMČR a právnické osoby RC-XXL o možnostech podpory zástupců MO ČR při tvorbě legislativy pro 
provoz bezpilotních prostředků tak, aby postihovala i problematiku provozu velkých modelů letadel. Cílem je za-
bezpečit podmínky pro legální provoz modelů o váze nad 20 kg za podobných podmínek, jaké již platí v některých 
evropských zemích. Došlo k dohodě o vzniku operativní pracovní skupiny složené z modelářů, zabývajících se 
stavbou a provozem velkých modelů, která bude pověřena zpracováním příslušného projektu. Veškeré informace o 
dění v této záležitosti budou zveřejňovány na stránce www.rc-xxl.cz. 
 Jak jste mohli zjistit v Kalendáři soutěží, letos se opět podařilo zajistit obětavé pořadatelé pro všechna vy-
psaná mistrovství republiky v leteckých kategoriích. Každoročně jsou na druhé zasedání předsednictva KLeMČR 
(tentokrát 31.3. ve Svitavách) pozváni pořadatelé vrcholných modelářských akcí a šéftrenéři, kde jsou projednává-
ny propozice mistrovství republiky a mezinárodních soutěží. Byl jsem překvapen malou účastí šéftrenérů i pořada-
telů vrcholných akcí. Z osmi mezinárodních a dvaceti pěti mistrovství bylo přítomno pouze devět zástupců pořada-
telů a ze šesti šéftrenérů pouze dva. V propozicích se vyskytlo množství chyb, které budou muset pořadatelé opra-
vit (najdete na jiném místě tohoto Zpravodaje). Koordinací oprav byl pověřen p. Samek. Předsednictvo bude muset 
připravit jiný způsob projednávání, pravděpodobně vytvořením tištěného a elektronického vzoru propozic. Taky 
bych chtěl připomenout, že pořadatelé musí být právním subjektem to znamená, že pořádající klub musí mít IČO.  
 Opětovně upozorňuji, že  byly provedeny změny Sportovního řádu ČR. Jsou platné od 1.1.2007, a je v nich 
již zahrnuto z usnesení konference SMČR, že soutěže zařazené v Kalendáři Svazu modelářů jsou přístupné pouze 
členům naší organizace. To platí i na všech soutěžích pro žáky. Všechny změny pravidel i další informace najdete 
na internetových stránkách Svazu modelářů ČR www.svazmodelaru.cz  
 Přeji vám do následné sportovní sezóny hodně úspěšných startů a dobré modelářské počasí na soutěžích. 
Pořadatelům všech modelářských akcí přeji jejich zdárný průběh. 
           Antonín Tvarůžka 
 

2. OPRAVTE SI V KALENDÁŘI TERMÍNY SOUTĚŽÍ 
 Po vytištění Kalendáře soutěží na r. 2007 došlo k těmto změnám: 

a) Mistrovství republiky 

soutěž č. 11 - mistrovství republiky v halových kategoriích F3P, F6B v Praze Na zeleném pruhu  
 mistrovství již proběhlo místo 17.2. o týden dříve a to 10.2.2007 
soutěž č. 13 - mistrovství republiky kat. F3K v Chomutově 
 původní termín 26.-27.5. 2007 byl změněn na 4.-5.8.2007 
soutěž č. 17 - mistrovství republiky juniorů a seniorů v kat. RCH v Poříčí nad Sázavou 
 původní termín 28.8.2007 se překládá na 8.9.2007 
soutěž č. 18 - mistrovství republiky žáků v kat. RCH v Poříčí nad Sázavou 
 původní termín 28.8.2007 se překládá na 8.9.2007 

b) Krajský přebor žáků 

  Dodatečně byl ještě povolen krajský přebor Ústeckého kraje žáků ve volných kategoriích 
bude to soutěž č. 72 - krajský přebor žáků v kat. F1A, F1H, A3, H, P30, bude uspořádána 2.6. na letišti Ústí 
n.Labem, pořadatelem  bude LMK č. 295 Děčín společně s Domem Dětí Děčín Březiny 

c) Veřejné soutěže 

 LMK Strakonice požádal o změnu termínů soutěží: 
soutěž č. 502 kat. RCV2 byla z původního termínu 28.7. přeložena na sobotu 4.8.2007 
soutěž č. 637 kat. RCEN byla z původního termínu 29.7. přeložena na neděli 5.8.2007 

d) Ostatní akce 

 LMK Strakonice pořádá mezi veřejnými soutěžemi č. 502 a č. 637 noční létání. V „ostatních akcích“ je 
uvedeno pod č. 769 a protože se posunuly termíny obou soutěží, posouvá se i termín akce č. 769 na večer 4.8.2007. 
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3. PODMÍNKY ÚČASTI NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2007  

a) Pořadatelé mistrovství České republiky žáků 

č. 18 8.9. MČR žáci RCH  Poříčí nad Sázavou  MK Černošice 
č. 23 8.9. MČR žáci UŠ, UR20 Modelářský stadion Svitavy  MK Svitavy 
č. 30 22.9. MČR žáci F1A, F1H, A3, H, P30 Aeroklub a Juniorklub Ústí nad Orlicí 

Postupové klíče na MČR žáků z krajských kol: 

VOLNÉ – povinná je účast na krajském kole (okresní kola jsou nepovinná)  
postup na MČR doložit výsledkovou listinou z KP (zaslat 1x pořadateli MČR) do 15.7.2007  
postup z krajských kol na MČR je 8 členů + 1 vedoucí z kraje, 
postup z kraje na MČR mají zajištěni všichni vítězové létaných kategorií krajského přeboru (pro MČR je 

 pouze kategorie „ŽÁCI“) a další s nejvyšším dosaženým procentem z  maximálního možného výkonu 
 dané kategorie,  

na MČR 2007 je možná účast jednoho žáka v maximálně 2 kategoriích. 

UPOUTANÉ - na MČR žáků postupují žáci, kteří dosáhli na soutěžích z Kalendáře 2007,  minimálně výkonu 100 
 bodů (UŠ), nebo 80 km/hod (UR20) (doložit výsledkovou listinou!) 

RCH  -  na MČR postupují žáci, kteří se zúčastnili soutěže uvedené v Kalendáři soutěží 2007 s výsledkem alespoň 
 25% maxima, (doložit výsledkovou listinou!) 

Velmi důležité !!! Na soutěže uvedené ve všech Kalendářích všech kategorií modelářů a všech věkových kategorií 
= tedy i žáků =  mají přístup pouze členové SMČR (Svazu modelářů ČR). 
Pro zatím nečleny SMČR je tento vzkaz: – chce to jen 1 fotografii průkazovou, 50,- Kč, a to odevzdat v nějakém 
modelářském klubu, tímto se stanete členy SMČR, to je dostanete členský průkaz s číslem sportovní licence.  
Stavební a soutěžní pravidla 
Sportovní řád FAI  s povolenými úpravami pro ČR pro kategorie  F1A, F1B, F1H, F3K 
Sportovní řád ČR 2007 pro kategorie  A3, H, P30, UŠ, UR20, UR25, SUM, RCH 
Startovné  na MČR 2007 je 50,- Kč  za účast v další kategorii je poplatek poloviční  25,- Kč člen 
 
b) Přístup na ostatní mistrovství České republiky 

Volné modely :  

Mistrovství ČR  F1A, F1B, F1C se bude konat 22.září 2007 v Boroticích – pořadatel Velké Meziříčí  
Mistr republiky 2006 v kategorii F1A, F1B a F1C a členové širšího reprezentačního družstva mají zajištěn přímý 
postup na MČR. Podmínkou přístupu na MČR pro ostatní soutěžící je splnění výkonnostního limitu na soutěži po-
řádané SMČR (veřejná soutěž v kalendáři SMČR) v roce 2006 - 2007:  
 F1A  900 s (na soutěži létané na 7 kol)  650 s (na soutěži létané na 5 kol) 
 F1B  900 s (na soutěži létané na 7 kol)  650 s (na soutěži létané na 5 kol) 
 F1C  900 s (na soutěži létané na 7 kol)  650 s (na soutěži létané na 5 kol) 

Mistrovství ČR  F1D, P3  
Podmínkou přístupu na MČR je umístění v oficiálním žebříčku SMČR za rok 2006, nebo účast na veřejné soutěži 
kategorie P3 před termínem konání MČR P3 v roce 2007. 

Mistrovství ČR  F1E 
Mistr republiky 2006 v kategorii F1E a členové širšího reprezentačního družstva mají zajištěn přímý postup na 
MČR. Podmínkou přístupu na MČR pro ostatní soutěžící je účast na soutěži Českého poháru v roce 2006, nebo 
účast na soutěži ČP kategorie F1E před termínem konání MČR F1E v roce 2007. 

Mistrovství ČR  F1G, F1H, F1J  
Podmínkou přístupu na MČR je splnění výkonnostního limitu na soutěži pořádané SMČR (veřejná soutěž 
v kalendáři SMČR) v roce 2007:  F1G - 450 s F1H - 450 s F1J - 450 s 

Mistrovství H,A3,P30  
Podmínkou přístupu na MČR je splnění výkonnostního limitu na soutěži pořádané SMČR (veřejná soutěž 
v kalendáři SMČR) v roce 2007:  
 A3  200 s  
 Házedla 250 s 
 P30  350 s 
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Makety: 

F4B – upoutané makety 
Přístup na MČR  mají pouze soutěžící, kteří se v letech 2004 až 2006 zúčastnili minimálně jedné soutěže zapsané 
do Kalendáře soutěží leteckých modelářů. 

F4C – rádiem řízené makety  
Přístup na letošní MR. Možnost startovat na MR 2007 mají ti soutěžící, kteří se zúčastnili MR 2006 nebo nejméně 
jedné veřejné soutěže v letošním roce  uvedené v kalendáři soutěží KLeM ČR před konáním MR 2007. 
Je zde  výzva pro všechny, kteří to myslí s těmito kategoriemi vážně, aby se z výše uvedených důvodů MR zúčast-
nili. 
 
RC tichý let: 

Přístup na M ČR v kategorii F3B - mají pouze soutěžící, kteří se v letech 2004 – 2007 zúčastnili mini-
málně jedné soutěže zapsané do Kalendáře soutěží nebo minimálně jedné mezinárodní soutěže 
v zahraničí. V případě přihlášení většího množství účastníků než 50 (včetně juniorů), rozhoduje o nomi-
naci na MČR součet tří nejlepších výsledků dosažených na soutěžích kategorie F3B zapsaných do Kalen-
dáře soutěží v roce 2006. 

Přístup na M ČR v kategorii F3J - mají pouze soutěžící, kteří se v letech 2005 a 2006 zúčastnili minimálně jedné 
soutěže zapsané do Kalendáře soutěží nebo minimálně jedné mezinárodní soutěže v zahraničí. 

Přístup na M ČR v kategorii RCV2 - mají pouze soutěžící, kteří se v letech 2004 až 2006 zúčastnili minimálně 
jedné soutěže zapsané do Kalendáře soutěží leteckých modelářů  

Přístup na M ČR v kategorii F3F - postupuje prvních 30 soutěžících umístěných v žebříčku ze soutěží uveřejně-
ných v kalendáři soutěží leteckých modelářů. Do žebříčku se započítává nejlepší tři výsledky. 

Přístup na M ČR v kategorii F3K - mají pouze soutěžící, kteří se v letech 2005 – 2007 zúčastnili minimálně jed-
né soutěže zapsané do Kalendáře soutěží nebo minimálně jedné mezinárodní soutěže v zahraničí. V případě přihlá-
šení většího množství účastníků než 50 (včetně juniorů), rozhoduje o nominaci na MČR součet tří nejlepších vý-
sledků dosažených na soutěžích kategorie F3K zapsaných do Kalendáře soutěží v roce 2006. 

Přístup na M ČR RCH ž+s - mají pouze soutěžící, kteří se v letech 2004 až 2006 zúčastnili minimálně jedné 
soutěže zapsané do Kalendáře soutěží leteckých modelářů. Žáci jsou nominováni dle postupových kol. 

Přístup na M ČR RCVM - mají pouze soutěžící, kteří se v letech 2005 až 2007 zúčastnili minimálně jedné 
soutěže zapsané do Kalendáře soutěží leteckých modelářů. 
 
Upoutané modely: 
Účast v Mistrovství ČR platné pro všechny kategorie upoutaných modelů je následující: 
Soutěžící je členem SMČR a účastnil se alespoň jedné veřejné soutěže SMČR a má platnou licenci a  známku. 
 
RC motorové modely: 

F3A – akrobatické motorové modely 
Mistrovství se může zúčastnit pilot, který v daném roce odlétal minimálně jednu oblastní soutěž. Automatická no-
minace platí pro prvních 5 pilotů z žebříčku. V případě, že počet pilotů, kteří se přihlásí na MR bude větší, než 
kapacita MR, rozhoduje pořadí v žebříčku v  předcházejícím roce. (Podrobnosti o systému konání MR u trenéra 
kategorie) 

F3D – modely pro závod kolem pylonů 
Podmínky pro účast je umístění do 15. místa na jednom ze dvou nominačních závodů pro účast na Mistrovství ČR 
2006 

RCA – akrobatické motorové modely Přístup na MČR v kategorii RCA mají pouze soutěžící, kteří se v letech 
2005 až 2007 zúčastnili minimálně jedné soutěže zapsané do Kalendáře soutěží leteckých modelářů. Při větším 
počtu pilotů přihlášených na MR, než je kapacita pořadatele MR, rozhoduje o nominaci trenér RCA, podle bodové-
ho zisku z dvou nejlepších soutěží v daném roce. 
 

RC elektromodely: 

Podmínky účasti na MČR  kat. RCEN a RCE7 
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1. umístění v žebříčku v uplynulém roce 
2. o počtu soutěžících rozhodne pořadatel MČR (nutno brát zřetel na technické možnosti pořadatele)  
3. výjimku lze povolit po doporučení trenéra příslušné kategorie na základě vynikajících výkonů v průběhu roku 
konání MČR. Např: 3x vítěz v soutěži RCEN. 

Není li uvedeno jinak platí postupový klíč obecně pro jednotlivé kategorie a věkové skupiny 

       Z podkladů trenérů sestavil Ing. Petr Cejnar 31.3.2007 
 

4. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 
 Poskytnutý příspěvek nesmí být čerpán na ceny, nebo jakékoli další náležitosti pro soutěžící, ale pouze pro 
organizátory soutěže - cestovné a stravné pro rozhodčí a členy jury. 
 
č. 18  MČR žáků    RCH   Poříčí nad Sázavou 3 000,-  1x sada medailí 
č. 23  MČR žáků    UR20,US   Svitavy   7 000,-  2x sada medailí 
č. 30  MČR žáků    F1A, F1H, A3, H, P30 Ústí nad Orlicí  14 000,- 5x sada medailí 

       Celkem žáci 24 000,- 8x sada medailí 
 
č. 11 F3P, F6B     Praha    3 000.-   2x sada 
č. 12 F3B     Brno   3 000,-   1x sada 
č. 13 F3K     Chomutov  3 000,-   1x sada 
č. 14 F4C     Mladá Boleslav  3 000,-   1x sada 
č. 15 RCEN     Modelcity u Znojma 3 000,-   1x sada 
č. 16 RCV2     Podhořany   3 000,-   1x sada 
č. 17 RCH j+s     Poříčí nad Sázavou 3 000,-   2x sada 
č. 19 F2D     Svitavy   3 000,-   1x sada 
č. 20 RCE7     Bohuňovice  3 000,-   1x sada 
č. 21 F1D,P3     Světce u Tachova 3 000,-    2x sada 
č. 22 F3A     Plzeň Sulkov   3 000,-   1x sada 
č. 24 RCVM     Hoříce   3 000,-   1x sada 
č. 25 H, A3, P30    Prostějov  3 000,-   3x sada 
č. 26 F2A, F2B, F2C, UR20, UR25, UŠ  Svitavy   6 000,-   8x sada 
č. 27 SUM     Svitavy   3 000,-   1x sada 
č. 28 F1G, F1H, F1J    Panenský Týnec 4 000,-   3x sada 
č. 29 F4B     Svitavy   3 000,-   1x sada 
č. 31 F1A, F1B, F1C    Borotice u Znojma 8 000,-   3x sada 
č. 32 F3F     Police nad Metují 3 000,-   1x sada 
č. 33 RCA     Suchá   3 000,-   1x sada 
č. 34 F1F     Raná u Loun  3 000,-   1x sada 
č. 35 F3J     Podhořany  3 000,-   1x sada 

     Celkem    75  000,-   38x sada medailí 

         Zpracoval: Jindřich Samek   8.3.2007 
 

5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 Klub leteckých modelářů ČR nemá žádné svoje vlastní finanční prostředky a potřebné finance na akce le-
teckých modelářů schvaluje předsednictvo SMČR a poskytuje přímo Svaz modelářů ČR z rozpočtu společného pro 
všechny odbornosti. Za proúčtování všech akcí tak zodpovídá Mgr. Navrátil. Oznámil, že všechny akce leteckých 
modelářů v r. 2006 byly proúčtovány v souladu se směrnicemi s výjimkou tří mistrovství republiky kdy pořadatelé 
nepředložili vyúčtování. Nebyla předložena vyúčtování za mistrovství republiky 2006 v kat. RCV2 (LMK Česká 
Třebová); RCE7 (Mamba Bohuňovice); F3A, RCA (LMK Miskovice).  
Dostal jsem za úkol v tomto odstavci seznámit všechny organizátory letošních akcí na něž jsou schváleny nějaké 
finanční prostředky - zejména pořadatele mistrovství republiky - se skutečností, že pokud nebude vyúčtování 
předloženo na sekretariát do 30ti dnů od konání akce, nebude tato akce proplacena a finanční příspěvek 
propadá. Podrobněji se o této skutečnosti určitě ještě dozvíte v Informaci pro modelářské kluby, kterou vydává 
Mgr. Navrátil, nebo při podpisu smlouvy na finanční příspěvek. 
            Vosáhlo 
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6. PŘEHLED VÝSLEDKŮ NAŠICH REPREZENTANTŮ NA MS a ME v r. 2006 
Kategorie:  F1A     Druh soutěže: ME 
Místo konání:  Ukrajina 
Datum konání:  16.-23.7 2006 
Celkový počet účastníků: 81soutěžících; Počet družstev: 28 
Reprezentanti:  Senioři:  1/ Vosejpka Jan  Umístění: 5. 
    2/ Ibehej Dušan  Umístění: 28. 
    3/ Rýz Bohuslav Umístění: 48. 
 Družstvo senioři: Vosejpka, Ibehej, Rýz  Umístění: 6. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F1B     Druh soutěže: ME 
Místo konání:  Ukrajina 
Datum konání: 16.-23.7 2006 
Celkový počet účastníků: 67  soutěžících;  Počet družstev: 25 
Reprezentanti:  Senioři:  1/ Nový Milan  Umístění: 7.  
    2/ Urban Vladislav Umístění: 23. 
    3/ Čihák Jan  Umístění: 55. 
 Družstvo senioři: Urban, Nový, Čihák  Umístění: 13. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F1A     Druh soutěže: MS Junioři 
Místo konání:  Německo 
Datum konání:  21.- 25.8.2006 
Celkový počet účastníků: 48  soutěžících;  Počet družstev: 18 
Reprezentanti:   Junioři:  1/ Jindra Milan  Umístění: 7. 
    2/ Svoboda Petr  Umístění: 36. 
    3/ Vosejpková Tereza Umístění: 37. 
 Družstvo junioři: Jindra, Svoboda, Vosejpková Umístění: 8. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F1B     Druh soutěže: MS Junioři 
Místo konání:  Německo 
Datum konání:  21.- 25.8.2006 
Celkový počet účastníků: 30 soutěžících;  Počet družstev: 13 
Reprezentanti:   Junioři:  1/ Absolon Stanislav Umístění: 8. 
    2/ Kubíček Martin Umístění: 21. 
    3/ Šimlík Jan  Umístění: 23. 
 Družstvo junioři: Absolon, Kubíček, Šimlík Umístění: 5.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F1D     Druh soutěže: MS  
Místo konání:  Rumunsko 
Datum konání:  2. - 7.10.2006 
Celkový počet účastníků: 31  soutěžících;  Počet družstev: 12 
Reprezentanti:  Senioři:  1/ Kubeš Josef  Umístění: 18. 
    2/ Kaplanová Klára  Umístění: 20. 
    3/ Kaplan Mikita  Umístění: 27. 
 Družstvo senioři: 
 Družstvo junioři: Kubeš, Kaplanová, Kaplan Umístění: 6. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F1D     Druh soutěže: MS Junioři 
Místo konání:  Rumunsko 
Datum konání:  2. -7.10. 2006 
Celkový počet účastníků: 12  soutěžících;  Počet družstev: 4 
Reprezentanti:  Junioři: 1/ Kaplanová Gabriela Umístění: 6. 
    2/ Klik Jan  Umístění: 9. 
    3/ Šanda David  Umístění: 12. 
 Družstvo junioři: Kaplanová, Klik, Šanda   Umístění: 4. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Kategorie:  F1E     Druh soutěže: ME  
Místo konání:  Rumunsko 
Datum konání: 19. - 24.6.2006 
Celkový počet účastníků: 34  soutěžících;  Počet družstev: 11 
Reprezentanti: Senioři:   1/ Orel Jaromír   Umístění: 6. 
    2/ Kratěna František Umístění: 11. 
    3/ Zima Vojtěch Umístění: 13. 
 Družstvo senioři:Orel, Kratěna, Zima  Umístění: 1. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F1E     Druh soutěže: ME Junioři 
Místo konání:  Rumunsko 
Datum konání: 19. - 24.6.2006 
Celkový počet účastníků: 20  soutěžících;  Počet družstev: 8 
Reprezentanti: Junioři:  1/ Ondrák Lukáš Umístění: 4. 
    2/ Filip Josef  Umístění: 15. 
 Družstvo junioři: Ondrák, Filip   Umístění: 6. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F2B     Druh soutěže: MS Junioři 
Místo konání:  Španělsko 
Datum konání:  16. - 24.7.2006 
Celkový počet účastníků: 48  soutěžících  Počet družstev: 12   
 Bez účasti ČS reprezentantů 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F2B     Druh soutěže: MS  
Místo konání:  Španělsko 
Datum konání:  16. -  24. 7.2006 
Celkový počet účastníků: 84  soutěžících;  Počet družstev: 30 
Reprezentanti:  Senioři:  1/ Vejmola Jiří  Umístění: 10.  
       2/ Durčák Petr  Umístění: 39. 
 Družstvo senioři:Vejmola, Durčák   Umístění: 16. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F4C     Druh soutěže: MS  
Místo konání:  Švédsko 
Datum konání:  15. - 23.7. 2006 
Celkový počet účastníků: 52  soutěžících;  Počet družstev: 20 
Reprezentanti:  Senioři:  1/ Tax Petr  Umístění: 4. 
    2/ Fencl Pavel  Umístění: 5.  
    3/ Voděsil Karel  Umístění: 8. 
 Družstvo senioři: Tax, Fencl, Voděsil   Umístění: 1. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F3J     Druh soutěže: MS  
Místo konání:  Slovensko 
Datum konání:  30.7 - 6.8.2006 
Celkový počet účastníků: 88  soutěžících;  Počet družstev: 30 
Reprezentanti:  Senioři:  1/ Tupec Jaroslav Umístění: 7. 
    2/ Rajšner Martin Umístění: 8.  
    3/ Štěrba Vítězslav Umístění: 43. 
 Družstvo senioři:Tupec, Rajšner, Štěrba  Umístění: 4. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F3J     Druh soutěže: MS Junioři 
Místo konání:  Slovensko 
Datum konání:  23.7. - 6.8.2006 
Celkový počet účastníků: 43  soutěžících;  Počet družstev: 19 
Reprezentanti:   Junioři:  1/ Grmela Martin Umístění: 7. 
    2/ Kadlec Tomáš Umístění: 15. 
    3/ Tůma Tomáš  Umístění: 18. 
 Družstvo junioři: Grmela, Kadlec, Tůma  Umístění: 4. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Kategorie:  F3A     Druh soutěže: ME 
Místo konání:  Švýcarsko 
Datum konání:  26.8. -2.9. 2006 
Celkový počet účastníků: 59  soutěžících;  Počet družstev: 22 
Reprezentanti:  Senioři:  1/ Pokorný František Umístění: 26.   
    2/ Kyjovský David Umístění: 36. 
    3/ Zapletal Aleš  Umístění: 40. 
 Družstvo senioři: Pokorný, Kyjovský, Zapletal  Umístění: 11.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F5B     Druh soutěže: MS  
Místo konání:  Rumunsko 
Datum konání:  17. 26. 8. 2006 
 Bez  účasti ČS reprezentantů. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:.  F1C     Druh soutěže: MS Junioři 
Místo konání:  Německo 
Datum konání:  21.- 25.8.2006 
 Výsledky nebyly předloženy. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:  F1C     Druh soutěže: MS 
Místo konání:  Ukrajina  
Datum konání:  16. - 23.7 2006 
 Výsledky nebyly předloženy. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kategorie:.  F2A, F2D    Druh soutěže: MS  
Místo konání:  Španělsko 
Datum konání:  16. -24.7.2006 
 Výsledky nebyly předloženy. 
 
Z předložených výsledků vyplývá, že nejlepšími sportovci v r. 2006 v odbornosti leteckých modelářů byli: 

1/ Družstvo v kategorii F4C které získalo titul „Mistrů světa“ ve složení: Tax, Fencl, Vodešil 
2/ Družstvo v kategorii F1E které získalo titul  „Mistrů Evropy“ ve složení: Orel, Kratěna, Zima 

V jednotlivcích nikdo nezískal výrazného umístění (neobsadil první tři místa) a proto nikdo není hodnocen. 

Na jednání předsednictva KLeMČR ze dne 16.12. 2006 bylo doporučeno, aby předseda KLeMČR předložil 
návrh na odměnění těchto sportovců na zasedání SMČR. 
          Zpracoval: Ing. Petr Cejnar 
 

7.  KRITÉRIA PRO VÝBĚR REPREZENTACE PRO MS a ME v r.  2007 a 2008 
 (pokud není uvedeno jinak platí stanovená kritéria pro seniory i juniory) 

Volné modely: 
F1A - kluzáky,  
F1B – modely s gumovým motorem,  
F1C – modely s pístovým motorem 

Nominační kriteria reprezentace pro ME 2008, která platí pro létání v roce 2007: 
Jako nominační kritérium, podle kterého se bude létat v roce 2007, stanovuji pro sestavování reprezentačního druž-
stva pro ME 2008 v Bulharsku tento postupový klíč pro širší reprezentační družstvo a na základě výsledku kontrol-
ní soutěže bude nabídnuta se souhlasem finanční spoluúčasti při hrazení nákladů na ME prvním třem podle pořadí 
reprezentačního družstva účast na ME F1A, F1B, F1C, případně dalším v pořadí. 

Do širšího reprezentačního družstva pro rok 2008 jsou jmenováni  ( 8 členů ) : 
1) 3 - členové reprezentačního družstva 2007 
2) 1 – Mistr ČR 
3) do počtu 8 bude doplněno dle ČP+MČR (v závislosti na použití DK) 
4)    1 (0) - určí komise pro volný let na návrh trenéra (divoká karta - DK) 

kontrolní soutěž určí 3 reprezentanty a pořadí náhradníků – květen 2008. 
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Bodování ČP bude pro rok 2007 odpovídat roku 2006 : 
1.místo - 25 bodů, 2.místo - 20 bodů, 3.místo - 15 bodů, 4.místo - 12 bodů, 5.místo - 10 bodů, 6.místo - 9 bodů, 
7.místo - 8 bodů, 8.místo - 7 bodů, 9.místo - 6 bodů, 10.místo - 5 bodů, 11.místo - 4 body, 12.místo - 3 body, 
13.místo - 2 body, 14.místo - 1 bod  
 
Český pohár 2007   

    
Datum pořadatel místo konání kontaktní osoba 

14.4. Plasy Kožlany Ivo Kornatovský 
14.-15.4. Plzeň Kožlany Jan Vosejpka 
28.4. Kunovice Prostějov Pavel Kroča 
1.5. Praha Pan.Týnec Petr Matura 
12.5. Hořice Hořice Petr Dušek 
11.8. Velké Meziříčí Borotice Radovan Melkes 
12.8. Velké Meziříčí Borotice Jan Dvořák 
18.8. Olomouc Senice Zdeněk Havelka 
19.8. Chrudim Senice Jaroslav Urbánek 
25.8. Sez.Ústí Všechov Rostislav Kvasnička 

 
Mistrovství ČR 2007 F1A, F1B, F1C se bude konat 22.září 2007 v Boroticích – pořadatel Velké Meziříčí  
Nominace pro ME 2008 bude vyhlášena po MČR 2007. 

F1D – halové modely  
V kat. F1D pořadí do širšího repre teamu - výsledek ze žebříčku veřejných soutěží + výsledek z MR 2007, 5 senio-
rů. Užší družstvo bude vybráno na základě výsledků přípravy v roce 2008 v místě dějiště MS (Slanic, Rumunsko) 
Junioři - stejný postup. 

F1E – svahové kluzáky 
 Jako nominační kritéria, podle kterých se bude létat sezóna 2007 a sestavovat reprezentační družstvo pro 
ME 2008 v Německu, jsou následující: 
 Zařazení do reprezentačního družstva ČR v kat. F1E pro rok 2008 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  ( M-ČR se bude hodnotit jako jedna soutěž při jakémkoliv počtu odlétaných kol – body se 
budou přidělovat z celkového pořadí).  
Bodové hodnocení je následující:    1. místo 10 bodů 
          2. místo   8 bodů 
          3. místo   6 bodů 
          4. místo   5 bodů 
          5. místo   4 body 
          6. místo   3 body 
          7. místo   2 body 
          8. místo   1 bod 
Maximální počet započítávaných soutěží je tedy 5 a maximálně možný počet dosažených bodů je 50. Pozor změna 
v počtu hodnocených soutěží oproti roku 2006 v důsledku nižšího počtu přihlášených závodů. 
V případě rovnosti součtu dosažených bodů na kterémkoliv místě určuje pořadí další kriterium: 
 1. lepší celkové umístění na M-ČR 2007 
 2. lepší páté umístění na hodnocené soutěži v kalendáři v ČR 

Do hodnocení repre nominace jsou zařazeny soutěže: 
  10.a 11.3. 2x Větrníky  (Orel) 

7.a 8.4.  2x Raná  (Kornatovský, Bejček) 
25.a 26.8. 2x Větrníky  (Doupovec, Ondák) 
5.a 7.10  2x Raná  (Blažek) 
6.10.  M-ČR Raná  (Blažek) 
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Upoutané modely: 

F2A – rychlostní modely, 
F2B – akrobatické modely, 
F2D – týmové modely, 
   Letecká komise upoutaných modelů se dohodla na těchto podmínkách pro nominaci na MS. a ME. 

 1.Podmínka pro nominaci na MS a ME je zařazení do žebříčku SMČR! 
 2.Výběr do repre.družstva v kat:F2B a F2D:první tři ze žebříčku + tři náhradníci. 
 Vždy by měl jet i JUNIOR. 
 (účast je vždy podmíněna finančními možnostmi) 
 
RC tichý let: 

F3J  - termické modely větroňů 
1. Pořadí pro výběr reprezentačního družstva bude určen započtením pěti nejlepších výsledků z určených soutěží 
(viz. Seznam   soutěží). V těchto pěti výsledcích musí být minimálně jeden, nebo  maximálně dva výsledky z mezi-
národních soutěží. U každé soutěže se výsledek kvalifikační části přepočítá tak, že součty výsledků kol (bez pří-
padného škrtaného kola) se přepočítají na vítěze kvalifikační části, který získá z této soutěže 100 bodů. K takto 
přepočteným bodům se přičtou body za umístění ve finálové části soutěže: za první místo 3 body, za druhé místo 2 
body, za třetí místo 1,5 bodu, za čtvrté 1 bod a za páté 0,5 bodu. 
2. Člen reprezentace musí být členem  Svazu modelářů ČR (SMČR) 
3. Odmítne-li některý z vybraných členů účast v reprezentačním družstvu, bude účast nabídnuta dalšímu v pořadí. 
Zveřejnění konečného Pořadí pro výběr reprezentace provede trenér F3J do konce roku 2007. 
Trenér si vyhrazuje právo snížit počet započítávaných výsledků v případě zrušení 2 a více soutěží  pořadatelem. 
 Seznam soutěží v r. 2007 
 28.4.  Týnec nad Sázavou  ČR 
 5.5-6.5.  Holíč (mezinárodní)   Slovensko 
 19.-20.5. Chomutov   ČR 
 2.-3.6.  Podhořany (mezinárodní) ČR 
 30.6.  Týnec nad Sázavou  ČR 
 14-15.7. Jehnědí    ČR 
 21.-22.7. Jenišov u Karlových Varů. ČR 
 8.-9.9  Bovec (mezinárodní)  Slovinsko 
 6.-7.10.  Podhořany  MČR  ČR 

F3B – modely větroňů ( 3 úlohy) 
Reprezentační družstvo pro rok 2008 v kategorii F3B nebude ustanoveno, neboť se ME v tomto roce nekoná výjezd 
reprezentačního družstva v roce 2008 není plánován..  

F3F – svahové rychlostní modely větroňů 
Na MS ČR postupuje prvních 30 soutěžících umístěných v žebříčku ze soutěží uveřejněných v kalendáři soutěží 
leteckých modelářů. Do žebříčku se započítává nejlepší tři výsledky. 
V kategorii F3F se sice nepořádá oficiální MS, nebo ME, ale pořádá se jednou za dva roky neoficiální mistrovství 
světa pod názvem Viking Race.Na tyto závody požadují pořadatelé nominaci od trenérů F3F každého státu. 
Pro tyto účely používáme tento postupový klíč:  
Bodový výsledek ze soutěží v žebříčku, jeden výsledek z mezinárodních závodů létaných v ČR, nebo na Slovensku 
a dosažený výsledek na MS ČR. Takto stanovené bodové hodnocení určuje pořadí na zařazení do reprezentačních  
družstev A, B, C. 

F3K – radiem řízené modely házedel 
Není nominováno reprezentační družstvo z důvodu prozatímních pravidel, kdy se nekoná ME ani MS. 
 
RC motorové modely: 
F3A – akrobatické motorové modely 
F3D – modely pro závod kolem pylonů  
Trenér nominační kritéria nepředložil. 
 
Makety: 

F4B – upoutané makety  
F4C – rádiem řízené makety 
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Reprezentační družstva maket letadel kat. F4B a F4C pro rok 2008, která se zúčastní MS  v Polsku budou jme-
nována podle těchto kritérií: 
Umístění na MR ČR v letech 2006 a 2007 s přihlédnutím k mezinárodním zkušenostem a umístěním na ME a MS v 
posledních třech letech. Umístění na MR ČR upřednostňuje trenér jako nejhodnotnější informaci o výkonnosti, 
neboť na MR se pravidelně sejde největší počet účastníků včetně účasti mezinárodně zkušených rozhodčí a lze tak 
nejlépe rozhodnout o jmenování. 
 
RC elektromodely: 
F5B, F5D, RCEN, RCE7, RCEO 
Podmínky účasti na ME a MS  v následujících letech 2OO7 - 2009   F5B a F5D 
 1. účast na min. 2  soutěžích Contestu v předcházejícím a průběžném roce konání akce 
 2. stabilní výkonnost v průběhu přípravy, t.zn. v F5B létat min.35 průletů  
 3. o konečné účasti na ME - MS definitivně rozhodne předsednictvo KLeM ČR  na základě informací  
 podaných šéftrenérem kategorie elektroletů. 
Kriteria pro zařazení do reprezentačních družstev pro MS a ME v roce 2008  byly sestaveny na základě 
podkladů trenérů jednotlivých kategorií a byly schváleny předsednictvem KLeMČR. Po jejich uveřejnění ve 
Zpravodaji KLeMČR  jsou závazná pro stanovení reprezentačních družstev pro rok 2008. 
Za dodržení pravidel a za jmenování reprezentačních družstev jsou zodpovědní trenéři jednotlivých katego-
rií. 
            Ing. Cejnar 
 

8. JMENOVACÍ DEKRETY PRO REPREZENTANTY 
 Již několikrát jsem byl v poslední době dotázán jak se modelář dozví o tom, že je zařazen do reprezentač-
ního družstva. Na začátku je základní vysvětlení, že naši reprezentanti jsou na ME a MS vysíláni Svazem modelářů 
ČR (SMČR) a proto jsou veškeré záležitosti ohledně reprezentace posunuty na sekretariát SMČR. Předsednictvo 
Klubu leteckých modelářů je v situaci, kdy může pouze doporučovat ve které kategorii a kam bychom rádi vyslali 
letecké reprezentanty, ale právo rozhodování je na předsednictvu Svazu modelářů. Bohužel i oni musí ve finan-
cování výjezdů dodržovat směrnice Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, které nám na reprezentační akce 
poskytuje účelové finanční dotace. Výše těchto dotací je přímo závislá na úspěších příslušné kategorie v minulých 
letech a pro výpočet existují dosti složité tabulky. Bohužel jsme v situaci, že ani v ideálním případě není předpo-
klad, že na reprezentační výjezd bude ze strany MŠMT poskytnuta finanční částka, která pokryje 100% nákladů a 
tak si každý reprezentant musí doplnit náklady na výjezd o nemalý obnos z vlastní kapsy, nebo sám sehnat sponzo-
ry. Všichni víme, že to není dobrý přístup pro reprezentování našeho sportu ve světě, ale naše omezené finanční 
prostředky nám nic jiného nedovolují. 
Agendu reprezentace leteckých modelářů má v předsednictvu KLeMČR na starosti Ing. Petr Cejnar a tak jen velmi 
krátce. Kritéria po výběr do reprezentačních družstev navrhují trenéři a šéftrenéři pro každou kategorii samostatně. 
Návrhy kritérií posílají Ing. Cejnarovi, který podmínky pro zařazení do reprezentačního družstva příslušných kate-
gorií na dané období soustředí a zpracovává do komplexního materiálu, který je pak následně předložen prostřed-
nictvím Zpravodaje všem modelářům. Když potom trenér navrhne reprezentační družstvo, je zkontrolováno dodr-
žení kritérií a seznamy předány k projednání na předsednictvu KLeMČR. Seznam je potom přílohou zápisu z jed-
nání a postoupen předsednictvu SMČR s doporučením ke schválení. Schválení reprezentantů na daný rok probíhá 
v průběhu IV. čtvrtletí roku předcházejícího a I. čtvrtletí daného roku (dle termínu zasedání jednotlivých předsed-
nictev). Zároveň je také zveřejněn jako informační článek pro všechny modeláře ve Zpravodaji.  
Seznamy reprezentačních družstev všech odborností má k dispozici tajemník svazu Mgr. Navrátil. Na základě těch-
to seznamů je možné požádat o vystavení jmenovacího dekretu pro reprezentanta. Ten se ale vystavuje pouze 
na požádání pro případ, že tento doklad potřebuje modelář zařazený do reprezentačního družstva jako podklad pro 
argumentaci při jednáních s potenciálními sponzory.  
Jak si můžete přečíst v Informacích pro kluby, má také modelář zařazený do reprezentačního výběru slevu při vy-
stavování mezinárodní licence FAI 
           Vosáhlo, Cejnar 
 

9. POŘÁDÁNÍ MEZINÁRODNÍCH A MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 
 Předsednictvo KLeMČR na svém zasedání dne 31.3.07 projednalo konání mezinárodních, mistrovských a 
veřejných  soutěží. Byly projednány propozice soutěží s jednotlivými pořadateli a doplněny případné chybějící 
údaje nutné pro zajištění hladkého průběhu jednotlivých soutěží. Negativně byl hodnocen přístup pořadatelů mezi-
národních soutěží, jichž se většina na projednání propozic a zabezpečení soutěže bez omluvy nedostavila. Předlo-
žené propozice, které mají informovat nejen české, ale především zahraniční účastníky o soutěži, vykazovaly nedo-
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statky, které nesvědčily o vysoké profesionalitě pořadatelů a tím i bezchybném zajištění soutěže. Mezi tyto nedo-
statky patřilo: 
- neuvedení čísla soutěže     
- neuvedení pravidel podle, kterých se létá 
- případná místní úprava pravidel 
- podmínky účasti na soutěži 
- rozdílné startovné pro české a zahraniční soutěžící 
- podmínky podání protestu 
- neuvedení povolených RC kmitočtů 
- možnosti ubytování 
- zabezpečení stravování 
- lokalizace letiště (umístění, mapka) 
- jazykové mutace propozic – čeština a angličtina (němčina), nestačí pouze angličtina s odvoláním že to je meziná-
rodní soutěž, čeština je úředním jazykem a proto musí být propozice především v češtině 
- chybí přihlášky na soutěž a termíny uzávěrek  
Po projednání těchto nedostatků projednalo předsednictvo KLeMČR  ještě všeobecná upozornění a doporučení pro 
pořadatele mezinárodních a mistrovských soutěží: 

a) soutěže jsou  kryty pojistkou SMČR včetně zahraničních účastníků, kteří budou přijati do soutěže. Ti musí mít 
pouze platný průkaz příslušného národního svazu a platnou licenci FAI. Tudíž jakékoliv opisování o zbavení se 
odpovědnosti  ze strany pořadatele za způsobené škody, zranění třetích osob nebo popisování nutnosti vlastních 
pojistek je zbytečné. Výjimkou jsou pouze soutěže žáků a juniorů, kde je doporučeno aby vedoucí jednotlivých 
družstev zajistil aby žáci a junioři měli s sebou průkaz zdravotní pojišťovny (senioři jej snad mají s sebou automa-
ticky, nebo si to vyřídí u lékaře sami ). 

b) startovné pro české i zahraniční účastníky musí být stejné a takto uvedené v propozicích  

c) doporučuje se aby součástí propozic byla i přihláška, usnadní to práci pořadateli a soutěžícímu řekne, jaké 
všechny údaje musí uvést do přihlášky ( datum narození, dva RC kanály apod.). 

d) bezpodmínečné uložení všech vysílačů na k tomu určeném místě ( bez ohledu na nově používané „nerušitelné“ 
frekvence 2,4 GHz. 

e) v propozicích uvádět místo a termín registrace před závodem.  

     Dle průběhu jednání ve Svitavách dne 31.3.2007 připravil Ing. Petr Cejnar 
 

10. ZASEDÁNÍ CIAM FAI (Mezinárodní modelářské komise FAI) Lausanne 22. až 24. března 2007 

a) Jednání předsednictva - Ing. Tomáš Bartovský delegát CIAM FAI 

Dne 22. března 2007 se uskutečnilo zasedání předsednictva CIAM FAI 
Dne 23. a 24. března 2007 se uskutečnila nejdříve technická jednání (Technical  Meeting) skupin volných modelů 
F1, upoutaných modelů F2, RC akrobatů F3A, RC větroňů F3B, vrtulníků F3C, pylonových modelů F3D, elektro-
modelů F5, informace a vzdělání a posléze plenární zasedání CIAM FAI. 

Na zasedání předsednictva byla kromě běžné agendy, ke které patří kontrola stavu všech hlášení o uspořádaných 
mistrovstvích, o činnosti subkomisí, projednání rozpočtu CIAM, kontrola seznamu rozhodčích a expertů do sub-
komisí, kontrola stavu sportovního kalendáře na rok 2007, kontrola formalit spojených s návrhy na udílení vyzna-
menání, kontrola stavu vydávání časopisu CIAM Flyer, projednáno i několik mimořádných témat. Byly to napří-
klad návrhy předsednictva na úpravy obecných pravidel ve svazku ABR, které se týkaly jednak zveřejňování bez-
pečnostních pravidel a také předpisů pro pořadatele mistrovství světa a kontinentů. Do obecné části pravidel, do 
svazku ABR, byla také přidána specifikace turbín pro makety. 

Pro udělení medailí a diplomů CIAM FAI byl v letošním roce nominován poměrně velký počet uchazečů, proto je 
značným úspěchem, že Pavlu Fenclovi bylo odhlasováno plenárním zasedáním udělení Diplomu Alphonse 
Penauda. Na zlatou medaili CIAM FAI bylo tentokrát dokonce pět uchazečů a tak není překvapující, že náš 
návrh na udělení zlaté medaile Ing. Jiřímu Havlovi neuspěl. Zlatá medaile CIAM FAI byla udělena Antonisu 
Papadapoulosovi, který je předsedou řeckého aeroklubu a podporu mu vyjádřil i generální tajemník FAI 
v souvislosti s tím, že letošní konference FAI se uskuteční v Řecku. 

Pro volné modely byla přijata řada drobných zpřesnění pravidel. Závažnější změny jsou především zkrácení doby 
běhu motorů v kategoriích F1J a F1P. Celkový počet návrhů na změnu byl 13 a z toho bylo schváleno 8. 
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Také pro upoutané kategorie byla podána řada návrhů na drobné úpravy. Celkový počet návrhů byl 27 a všechny 
byly nakonec schváleny. Z významnějších je možno jmenovat povinné vybavení modelů F2D zhasínacím mecha-
nismem pro případ přetržení lanek. 

V kategorii RC akrobatů F3A bylo projednáváno celkem 20 pozměňovacích návrhů, z nichž některé jsou dosti 
rozsáhlé (text zabírající i dvě stránky). Z tohoto počtu 19 bylo schváleno. Nejedná se ale o žádné převratné změny. 

V kategorii větroňů F3B bylo projednáváno 20 návrhů. Přijato jich bylo 15. Některé, týkající se penalizace a tím 
bezpečnosti, byly přijaty s platností pro Mistrovství světa F3B 2007 (celkem 6). Také dva návrhy, týkající se měře-
ní navijáků, budou uplatněny na Mistrovství světa F3B 2007 jako místní úprava. 

Technické zasedání RC větroňů projednávalo také návrh úpravy pravidel F3K. Tato nová pravidla byla schválena 
plenárním zasedáním, s platností od 1. ledna 2008. Plenární zasedání souhlasilo i s převedením pravidel F3K na 
oficiální. Zatím ale nebyla schválena možnost pořádání mistrovství světa v této kategorii.  

Značná pozornost byla věnována přípravě Světových leteckých her 2009, o jejichž místě pořádání rozhodne FAI 1. 
června 2007. V širším výběru jsou zatím Londýn, Odensee, Moskva, Melbourne a Turín. Všechny nabídky před-
běžně počítají se zařazením modelářských kategorií F6A, F6B a F6D do programu her. V roce 2008 by měly pro-
běhnout kvalifikační soutěže na celém světě ve všech třech kategoriích. Je žádoucí, aby i Česká republika přihlásila 
do mezinárodního sportovního kalendáře jednu nebo dvě kvalifikační soutěže v každé kategorii. 

Na plenárním zasedání byli také zvoleni funkcionáři CIAM FAI: 
Předseda Sandy Pimenoff (FIN) 
1. Místopředseda Dave Brown (USA) 
2. Místopředseda Bob Skinner (RSA) (změna oproti roku 2005) 
3. Místopředseda Gerhard Woebbeking (GER) 
Sekretář  Massimo Semoli (ITA)  
Technický sekretář Jo Halmanová (GBR) 
Asistent sekretáře Hartmut Siegman (GER)  
Předseda podkomise F1 Ian Kaynes (GBR) 
Předseda podkomise F2 Laird Jackson (USA) 
Předseda podkomise F3A Bob Skinner (RSA) 
Předseda podkomise F3BJ Tomáš Bartovský (CZE) 
Předseda podkomise F3C Horace Hagen (USA) 
Předseda podkomise F3D Bob Brown (USA) 
Předseda podkomise F4 Narve Jensen (NOR) 
Předseda podkomise F5 Emil Giezendaner (SUI) 
Předseda podkomise raket Srdjan Pelagic (SCG) 
Předseda podkomise vzdělávání Gerhard Woebbeking (GER) 

Pro rok 2008 byla potvrzena, případně nově přidělena tato mistrovství světa a kontinentů 
MS F1A, F1B, F1P juniorů Ukrajina 
MS F1D Srbsko 
MS F2 Francie 
MS F3J Turecko 
MS F4 Polsko 
MS F5 Ukrajina 
MS Raket Španělsko 
ME F1A, F1B,F1C Bulharsko 
ME F1E Německo 
ME F3A Itálie 
ME F3C Francie 

Pro rok 2009 byla přidělena tato mistrovství světa a kontinentů 
MS F1A, F1B, F1C Chorvatsko 
MS F1E Německo 
MS F3A Portugalsko 
MS F3B Ukrajina 
MS F3C USA 
MS F3D Německo 
ME F1A, F1B, F1P juniorů Rumunsko 
ME F1D  Srbsko 
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ME F2 Srbsko 
ME F3J Polsko 
ME F4 Norsko 
ME raket Srbsko 
 
b) Jednání subkomise F3A – Ing. Jiří Havel, člen subkomise F3A  

Jednání se konalo 23. března v zasedací místnosti Torino olympijského centra, jednání řídil Bob Skinner a bylo 
přítomno 14 členů subkomise. 
Byly projednány drobné změny a upřesnění ve znění stávajících pravidel F3A podle návrhů zveřejněných v agendě 
pro plenární zasedání. Jednotlivé upřesněné změny budou platit od 1.1.2008. Nejsou to změny podstatné, nicméně 
budou po zveřejnění zápisu z pléna přeloženy a doplněny do platného překladu. 
Zásadní změna hmotnosti modelu F3A z 5 na 6 kg nebyla přijata poměrem hlasů 5 pro, 6 proti a 3 se zdrželi hlaso-
vání. 
Náš návrh na udělování půl bodů místo celých bodů (zpřesnění bodování) byl opět velkou většinou hlasů zamítnut 
Druhý náš návrh na zjednodušení měření rozměrů modelů F3M - velké motorové modely (kontrola shodnosti se 
vzorem) byl zamítnut – většina členů subkomise nemá o F3M žádné znalosti a nevěděli, o co vlastně kráčí  
Bylo konstatováno, že současný seznam členů subkomise na web stránkách CIAM není v pořádku, některá jména 
tam chybí (např. moje a Henny van Loona) a předseda Bob Skinner slíbil dát vše do pořádku. 
Jednání probíhalo od 10 hod. do 14,40 hod. a předseda Skinner zpracoval z tohoto jednání podrobný zápis, který 
mám k disposici. 
Jen pro úplnost doplňuji zprávu Ing. Bartovského, že návrh na úplně nové znění pravidel F3D byl vrácen zpět do 
subkomise a na jeho znění se bude dále pracovat. K podstatným změnám by mělo dojít až po MS v Německu 
(2009) a nová pravidla budou tedy platit až od 1. ledna 2010. 
Náš návrh na vypuštění věty o povinnosti pilota předložit výkresy a fotky dokládající změny na modelu proti sku-
tečnému letadlu byl přijat a bude pravděpodobně platit od 1.1.2008.  
 
 

11. JAK VZNIKAJÍ PRAVIDLA NOVÝCH KATEGORIÍ 
 V posledních letech docela pravidelně přibývají pravidla nových kategorií. Je to předvídatelný trend způso-
bený novými technologiemi a hlavně také rozvojem pohonu na elektromotory. Modelářský národ je ve své podstatě 
velmi soutěživý a tak hned po vzniku nových pravidel se tvůrci pravidel snaží ujistit, že jsou alespoň v České re-
publice ti nejlepší. Pravidla ještě ani nejsou napsaná, ale už se zajímají o uspořádání mistrovství republiky, nebo 
alespoň o zveřejňování žebříčků, protože oni to tak létají dlouhé roky, tak když už z toho je teď nová kategorie, tak 
ať každý vidí, že oni to tak umí létal nejlépe.  
 Vznik nových národních pravidel samozřejmě podporujeme, ale také bylo nutné stanovit pro jejich vznik 
nějaká pravidla. Pokud se o tuto oblast zajímáte s úmyslem rozšířit pravidla podle kterých létáte na vašem letišti na 
území celé republiky, najděte si ve Sportovním řádu ČR kapitolu 1.5. Platnost pravidel.  
 Určitě se mnou budete souhlasit, že má smysl do Sportovního řádu dávat pouze pravidla, která budou vyu-
žívaná pokud možno po celém území republiky a nejen v oblasti některého aktivního klubu. Také se mnou budete 
souhlasit, že se jen velmi těžko nechá odhadnout která pravidla to budou. Proto byl stanoven určitý postup.  
 Nejtěžší obvykle bývá připravit jejich samotné znění vhodné k zařazení do Sportovního řádu ČR. Mělo by 
splňovat některé základní prvky o definici modelu nové kategorie, způsobu soutěžního létání a následném vyhod-
nocování celé soutěže s celou řadou doplňujících odstavců, které podmínky soutěžního létání nové kategorie upřes-
ňují. Také zde nesmí být žádné odstavce, které by byly v rozporu se všeobecnou částí pravidel. Vše by mělo být 
dostatečně jasné, pokud možno výstižné a nepřipouštějící nějaké nesportovní výhody odlišným výkladem pravidel. 
Přesná kostra se nedá připravit protože je pro každou kategorii jiná, ale možná se již ze stávajících pravidel nechá 
částečně „opisovat“, protože se téměř vždy nechá najít nějaká podobnost s již platnými kategoriemi. S autory pra-
videl se snažím spolupracovat na konečném znění a doporučovat text, který podle mého názoru lépe vyhovuje. V 
žádném případě se ale nesnažím měnit to základní co novou kategorii dělá opravdu novou kategorií a konečné roz-
hodnutí nechávám na autorech pravidel. Obvykle to bývá kolektiv autorů a tak společně „vybrušujeme“ text pravi-
del tak, aby vyhovoval všem stranám.  
 Když už jsou pravidla připravena pro zařazení do Sportovního řádu, jsou tam vždy vložena s označením 
„prozatímní“. To nejdůležitější, co toto slovo znamená je možná to, že v kategoriích, která mají „prozatímní“ pra-
vidla se nesmí pořádat mistrovství republiky, ani se nesmí zpracovávat žebříček. Na různých webových stránkách 
aktivních soutěžících se možná nějaký žebříček objeví, ale zdůrazňuji, že pouze žebříčky uvedené ve Zpravodaji, 
nebo na webové stránce Svazu modelářů jsou oficiálně platné.  
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 Konečné schvalování všech změn pravidel je každoročně zařazováno do programu říjnové schůze předsed-
nictva. To platí nejen pro pravidla nových kategorií, ale i pro všechny drobnější změny pravidel. Všem ale doporu-
čuji, aby se na mne s navrhovanými změnami obrátili již dříve, aby byl čas na případnou diskuzi. Na říjnové schůzi 
již předsednictvu předkládám ke schválení konečný seznam všech změn a případně také s mým doporučením, nebo 
nedoporučením ke schválení jednotlivých bodů. 
 Také mistrovství republiky není možné pořádat automaticky v každé kategorii kdy si kdo vzpomene, ale 
vyhlašuje se konkurs na pořadatele pro každou kategorii zvlášť. Je to proto, že pořadatelům mistrovství republiky 
se poskytuje malý příspěvek do rozpočtu mistrovství a tímto způsobem se snažíme zamezit tomu, aby příspěvek byl 
poskytován na akci, které se v některých kategoriích zúčastňuje jen několik soutěžících a tak se v pravém slova 
smyslu nenechá o mistrovství republiky ani mluvit. Snažíme se odhadnout, zda je příslušná kategorie natolik rozší-
řena, aby byl předpoklad, že mistrovství republiky naplní svůj název a nebude akcí jen pro jeden, nebo dva kluby. 
Pro úplnost zdůrazňuji, že toto omezení jen na některé kategorie neuplatňujeme pro pravidla FAI a tedy ani ne na ty 
„prozatímní“. Mistrovství republiky je zde chápáno jako příprava na mezinárodní soutěže a srovnání výkonů se 
zahraničními závodníky. Proto je obvyklá praxe, že vyhovíme prakticky každému pořadateli, který má zájem o 
uspořádání mistrovství republiky v kategoriích modelů ze Sportovního řádu FAI.  
 V „přípravné“, nebo chcete-li „prozatímní“ fázi pravidel se předpokládá, že si pravidla vyzkouší modeláři 
po celém území republiky a pokud se jim budou líbit, je možné uspořádat v nové kategorii i další soutěže. Předpo-
kládá se také ještě  „doladění“ konečného znění pravidel, nebo v některých případech i větší změny. 
 Změna na oficiální pravidla se provádí na základě žádosti šéftrenéra do jehož působnosti příslušná katego-
rie spadá. Šance na úspěch je za předpokladu, že v posledních dvou letech nedošlo ke změně charakteristik modelů 
a zásadních rysů soutěžních pravidel (počet letů, způsob hodnocení atp.). Aby bylo možné posoudit že nová kate-
gorie má šanci se uchytit na území celé republiky a není tak napsána jen pro jeden klub a jeho okolí, musí nám 
trenér doložit, že podle těchto pravidel se během tří posledních roků uskutečnilo každoročně nejméně pět soutěží, 
uspořádaných v nejméně třech krajích, nebo oblastech, na nichž bylo hodnoceno vždy alespoň pět soutěžících s 
výsledkem lepším než nula (citace ze Sportovního řádu ČR). 
 Za zmínku také stojí, že předsednictvo může zrušit pravidla kategorie, v níž nebyla nejméně dva roky uspo-
řádána žádná soutěž, zařazená do Kalendáře soutěží KLeMČR. 
 A ještě pro zajímavost jak jsou v letošním roce zastoupena „předběžná“ pravidla ve Sportovním řádu ČR.  
Ve znění platném pro r. 2007 najdete celkem 31 národních kategorií a z toho je jich 13 označeno jako „předběžná“. 
Ještě je nutné vzít v úvahu, že mezi „předběžnými“ jsou letos 3 nové kategorie (A6 ve volných, RCEJ, RCEO v 
elektrách) a jedna kategorie maket vrtulníků RCMV kompletně předělaná. 

           Vosáhlo 

 

12. DO ŽEBŘÍČKU JIŽ JEN S ČÍSLEM LICENCE 
 Možná jste si v minulém Zpravodaji všimli, že jsem přestal údaje v žebříčcích za r. 2006 u soutěžících 
upravovat tak, aby se mi vešly na polovinu stránky. Dříve jsem to dělal proto, abych výsledky mohl naformátovat 
do dvou sloupců z důvodu úspory stránek. Někteří zpracovatelé žebříčků se tomu přizpůsobili a neposílali mi žeb-
říčky kompletní se všemi požadovanými údaji. Některé soutěžící jsem v žebříčcích ponechával s vědomím, že nej-
spíš nesplňují základní podmínky pro zařazení do žebříčku a nemají tři soutěže, ale ze zaslaných podkladů jsem to 
nemohl prokázat a vyřadit je. V dřívějších letech se také stávalo, že od trenéra jsem čísla licencí i ostatní údaje 
dostával, ale protože se mi všechno na polovinu stránky nevešlo, tak jsem něco vypustil.  
Nejvíce mne předsednictvo kritizovalo za to, že v žebříčcích ponechávám i modeláře, kteří nemají uvedeno číslo 
sportovní licence. Od letošního roku již musí mít licenci i žáci a tak nebude možná žádná výjimka. Již pro zveřej-
nění žebříčků za letošní rok, které by měly být v lednovém Zpravodaji r. 2007 jsem zavázán usnesením předsednic-
tva, že ze žebříčků musím vyškrtat všechny modeláře, kteří nebudou mít u jména uvedeno číslo sportovní 
licence.  
Oznamuji to teď na začátku sezóny, protože přesná identifikace soutěžícího začíná již na každé soutěži a na každé 
výsledkové listině. Apeluji proto na všechny pořadatele soutěží aby do výsledkových listin zapisovali všechny 
požadované údaje. Pro ty, kteří snad ještě neví jak má výsledková listina vypadat, je ve Sportovním řádu ČR na 
konci kapitoly 3. Organizace soutěží Příloha č. 3.2. Pomůcka pro sestavení výsledkové listiny. Zde se také dozvíte, 
co u každého soutěžícího musí být ve výsledkové listině napsáno.  
Další důležitá věc je článek 3.1.15. kde je napsáno, že výsledkovou listinu ze soutěže musí pořadatel do 14ti dnů 
poslat a) všem zúčastněným klubům; b) trenérovi příslušné kategorie.  
Většina trenérů zpracovává žebříčky z výsledkových listin, které během roku od pořadatelů dostane a tak pokud 
není zveřejněný žebříček právě v té kategorii kterou létáte, může to být také proto, že pořadatel soutěže které jste se 
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zúčastnili neposlal trenérovi výsledkovou listinu. Doporučuji všem soutěžícím aby si během roku hlídali zda je s 
výsledkovými listinami vše v pořádku.  
Trenér nemůže zpracovat žebříček pokud nedostane žádné, nebo neúplné podklady. 
Byl bych rád, kdybych mohl zveřejňovat kompletní žebříčky podle stanovených podmínek. Pro zařazení do žeb-
říčku jsou požadovány tyto údaje: Věkové zařazení, jméno a příjmení soutěžícího, číslo sportovní licence 
(počínaje r. 2007 musí mít číslo sportovní licence i žáci), číslo a jméno klubu, tři nejlepší výkony dosažené na 
soutěži a jejich součet (v případě maximálního výsledku i ještě další výsledek).  
Stále ještě dostávám žebříčky, kde je pouze uvedeno jméno, příjmení, klub, u některých soutěžících číslo licence a 
nějaký výkon. Z toho ale nelze zjistit z kolika soutěží je výkon započítán a pouhé příjmení soutěžícího nestačí k 
jeho přesné identifikaci.  
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 Spor-
tovní řád ČR požaduje tři výkony.  
Druhým extrémem jsou tabulky výsledků všech soutěžících na všech soutěžích za celý rok kterých se zúčastnili. Z 
toho si ale požadované údaje pro žebříček „vypreparuji“ a odmažu soutěžící, kteří se zúčastnili méně než tří soutě-
ží, takže mi to nevadí. 
Dalším problémem jsou také chyby a následné opravy žebříčků. V základním principu je možné uznat pouze opra-
vy chyb vzniklých při zpracování žebříčků v případě, že příslušný zpracovatel žebříčku svou chybu vysvětlí. Žeb-
říčky se posílají trenérům příslušné kategorie, nebo osobám, které žebříčky v příslušných kategoriích zpracovávají. 
Všechny tyto osoby a jejich maily jsou předem známy.  
Za chybu při zpracování také nemohu považovat to, že žebříček poslal soutěžící, nebo předseda klubu trenérovi až 
po uzávěrce, která je 15. prosince a trenér již žebříček odeslal na moji adresu. Oprava také není možná pokud byl 
žebříček odeslán sice včas, ale někomu úplně jinému.  
Jakákoli oprava žebříčku je možná pouze do okamžiku, kdy text Zpravodaje se žebříčky uzavřu a odešlu do tiskár-
ny. Pozdější opravy již prakticky nejdou udělat a reklamace případných chyb nad hotovým Zpravodajem nemohou 
mít úspěch. Snad by to mělo být aspoň poučení pro postižené jak to mají v dalším roce udělat správně. 
A ještě na závěr obvyklé konstatování, že oficiální jsou pouze žebříčky zveřejněné ve Zpravodaji a na webové 
stránce Svazu modelářů. Ostatní žebříčky jsou ryze soukromé i když snad jsou někdy pod nimi podepsáni trenéři 
příslušných kategorií. 

           Vosáhlo 

 

13. VÝKONNOSTNÍ STUPNĚ 
 Dlouhodobé vyhodnocování sportovní činnosti pomocí výkonnostních stupňů bylo zahájeno v r. 1995 a 
poprvé byly podmínky pro jejich získání zveřejněny ve Zpravodaji č. 1 - 1995. Již tehdy bylo stanoveno, že body je 
možné přiznávat pouze ze soutěží uvedených v Kalendáři soutěží a z oficiálně zveřejněných žebříčků. Postupně 
jsme celou kapitolu zařadili do Sportovního řádu ČR, aby bylo možné s případnými změnami aktuálně seznamovat 
všechny modeláře. Pokud se snad ještě dnes najde modelář, kterému výkonnostní stupně nic neříkají, může si další 
podrobnosti najít právě tam.  
Hned v začátcích se ozývaly hlasy kritiků, že nastavená kritéria jsou příliš tvrdá a že pokud modeláři zjistí, že není 
v jejich silách je splnit, přestanou mít o výkonnostní stupně zájem. Již tehdy jsem argumentoval tím, že splnění 
podmínek výkonnostních stupňů „C“ a zvlášť „Diamantového C“ by mělo být dosažitelné pouze špičkovým mode-
lářům za jejich dlouholeté výkony a nemělo by žádný význam, kdyby na ně dosáhl každý. Praxe ukázala, že tento 
názor byl správný a pokud si prostudujete dnes zveřejněné seznamy všech držitelů výkonnostních stupňů, lze mezi 
jmény najít většinou reprezentanty. Ale i těm úspěšně konkurují někteří špičkoví modeláři, kteří v reprezentaci 
nikdy nebyli, ale soutěžnímu létání věnují každou volnou chvíli. Najdete je na předních místech žebříčků a dokonce 
i ve více kategoriích. Zcela po právu potom splní potřebná kritéria pro přidělení nejvyšších výkonnostních stupňů. 
 Pokud si současnou praxi porovnáte s podmínkami vyhlášenými v r. 1995, tak zjistíte, že proti původnímu 
předpokladu nebyly zavedeny t.zv. „čestné tituly“, které mělo udělovat předsednictvo KLeMČR. Tehdy jsme před-
pokládali, že bychom podobná ocenění inicializovali i v rámci Svazu modelářů. Měla tak být vytvořena jakási para-
lela s praxí dodnes používanou v organizaci FAI, která Zlatý odznak a diplomy používá. Nakonec na tato ocenění 
nebyla vypracována ani kritéria pro jejich plnění, ani jejich praktická podoba. 
 Předpokládala se tato ocenění:  
  - Zlatý odznak KLeMČR měl být udělován "Za zásluhy o rozvoj leteckého modelářství" 
  - diplom "Za zásluhy při organizování leteckomodelářské činnosti" 
  - diplom "Za technický přínos k rozvoji leteckého modelářství" 
  - diplom "Za sportovní úspěchy" 
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 Ve výkonnostních stupních se osvědčila praxe, že si evidenci bodů dělají sami soutěžící spolu s předsedy 
klubů, kteří jim získané body zapisují do karty Evidence výkonů. Pokud soutěžící dosáhne podle tarifní tabulky 
příslušný počet bodů pro přiznání výkonnostního stupně A, nebo B, potvrdí mu předseda klubu tento stupeň do 
příslušné karty, která je součástí, nebo možná spíše přílohou členského průkazu SMČR (příslušné kartičky je mož-
né si vyžádat na sekretariátu Svazu modelářů u Mgr. Navrátila). Pokud dosáhne limitu pro přiznání některého vý-
konnostního stupně „C“, zašle kartu Evidence výkonů p. Samkovi, který zkontroluje zapisované body a pokud je 
vše v pořádku, vystaví příslušný diplom a připíše nového držitele na seznam držitelů výkonnostních stupňů. 
 V posledních letech se pokouší p. Lumír Apeltauer o podchycení evidence výkonnostních stupňů A a B 
jako návaznost na „Odznak Mladý modelář“, který je určený pouze pro žáky do 15ti let. Předsedům klubů také 
nabízí dodání diplomů DIPLOM  “A”  a  DIPLOM “B” za cenu po 30,- Kč za kus. Tyto diplomy jsou na křídovém 
kartonu, mají barevný tisk vycházející z diplomu KLeMČR pro výkonnostní stupně “C”. 
 Já osobně centrální evidování těchto výkonnostních stupňů nepodporuji. Aby to mělo smysl, bylo by po-
třebné seznamy zveřejňovat a při předpokládaném počtu jmen v těchto seznamech by počet stránek přesáhl mož-
nosti tohoto Zpravodaje. Navíc to nemá s „Odznakem Mladý modelář“ pro žáky nic společného a evidence výkon-
nostních stupňů A a B by musela společná s evidencí „Céček“.  
 Postup pro to, jak se modelář dostane na seznam držitelů je stále stejný: Pokud dosáhne limitu pro dosažení 
výkonnostního stupně C, zlatého C, nebo diamantového C, pošle si on sám, nebo předseda klubu pověřenému členu 
předsednictva KLeMČR vyplněnou tabulku Evidence výkonů a členský průkaz - sportovní licenci, jehož součástí je 
i karta pro potvrzování výkonnostních stupňů (v současné době je touto pověřenou osobou p. Jindřich Samek ze 
Svitav). Ten provede kontrolu údajů, potvrdí výkonnostní stupeň a vystaví diplom. Zároveň je modelář zanesen do 
jmenovitého seznamu držitelů, který najdete trochu níže. 
 V tabulce najdete nejen datum, kdy byl příslušný výkonnostní stupeň soutěžícímu přiznán, ale také zde 
najdete datum přiznání předcházejícího - nižšího stupně. Podle zapsaných termínů splnění můžete zjistit jak se kte-
rý soutěžící o výkonnostní stupně zajímá. Některý - zcela správně - žádá o přiznání ihned po splnění podmínek, 
některý to nechává na „celoroční uzávěrku“ a u některých je přiznáno rovnou diamantové C (když dříve si podkla-
dy pro přiznání neposlal) a podobné to je v seznamu zlatých C. 

           Vosáhlo 

 

14. SEZNAMY DRŽITELŮ VÝKONNOSTNÍCH STUPŇŮ 
 Snahou předsednictva KLeMČR je vytváření podmínek pro postupné rozšiřování zájmu o sportovní činnost 
modelářů a pro trvalé zvyšování dosahovaných výkonů. Srovnávání výkonů leteckých modelářů probíhá buď jed-
norázově, nebo lze provádět hodnocení střednědobé a také dlouhodobé. 
Jednorázové srovnávání výkonnosti probíhá na soutěžích a o dosažených výkonech a umístění modelářů hovoří 
výsledková listina. 
 Střednědobé porovnání výkonů sportovců – zpravidla za kalendářní rok  - zachycuji žebříčky sportovců. 
Do žebříčků se zařazuji tři nejlepší výkony dosažené na všech soutěžích uvedených v Kalendáři soutěží ČR. 
Motivaci k dlouhodobému dosahování vynikajících sportovních výkonů je systém hodnocení výkonnostními stup-
ni. Byl zaveden do života v roce 1995. Výkonnostní stupně se podle dosažených bodů člení takto: 
 odznak Letecký modelář (pouze pro žáky do 15 let)  – 3 body, přiznává předseda klubu 
 výkonnostní stupeň A (základní kvalifikace)   – 20 bodů, přiznává předseda klubu 
 výkonnostní stupeň B (střední kvalifikace)   – 100 bodů, přiznává předseda klubu 
 výkonnostní stupeň C (vysoká kvalifikace)   – 200 bodů, přiznává předsednictvo KLeMČR 
 výkonnostní stupeň zlaté C (ojedinělá vyšší kvalifikace) – 400 bodů, přiznává předsednictvo KLeMČR 
 výkonnostní stupeň diamantové C (ojedinělá nejvyšší kvalifikace) – 800 bodů, přiznává předsednictvo 
KLeMČR 
   Pro získání bodů jsou zpracována přesná kriteria. Pro každou kategorií je při létání na soutěží předepsán 
určitý výkon a po jeho splnění si sportovec započítá příslušné body. Další body získává sportovec za umístění 
v žebříčku, umístění na Mistrovství ČR a mezinárodních soutěží FAI. Získávání bodů probíhá dlouhodobě a získa-
né body se stále načítají. Po dosažení stanoveného počtu bodů podle výše uvedené tabulky je sportovci přiznán 
příslušný výkonnostní stupeň a je mu předán diplom. 
 Získané body si modeláři evidují sami spolu s předsedou svého modelářského klubu a dosažené body si 
průběžně zaznamenávají do kartičky evidence výkonů. O přiznání výkonnostních stupňů řady C žádá předseda 
klubu předsednictvo KLeMČR písemně a zároveň dokladuje body (průkaz evidence výkonů) dosažené sportovcem.  
Evidenci držitelů výkonnostních stupňů má na starosti místopředseda  KLeMČR pan Jindřich Samek. 
Za dobu fungování systému máme evidováno přes 29 sportovců Výkonnostního stupně C, 
22 sportovců výkonnostní stupně Zlaté C a 25 sportovců výkonnostní stupně Diamantové C. 
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 Co říci závěrem: Je nutné, aby předsedové jednotlivých klubů i sami soutěžící věnovali větší úsilí o eviden-
ci výkonnostních stupňů a evidovali si své výkony ze soutěží a získané body zapisovali do karet. Po splnění limitu 
pro získání výkonnostních stupňů řady C pošle předseda klubu evidenční kartu sportovce na adresu člena předsed-
nictva KLeMČR pověřeného evidencí výkonnostních stupňů (p. Jindřich Samek) a sportovec obdrží diplom. 
           Jindřich Samek 
Držitelé výkonnostního stupně  DIAMANTOVÉ  C 
        splnil:  Zlaté C splnil: C splnil: 
1. Fencl Pavel  Řež   388 – 1  30.10.1996 30.6.96  15.9.95 
2. Náhlovský Jiří Horní Branná  304-01  31.12.1996 31.12.96 31.12.95 
3. Handlík Vladimír Mladá Boleslav  54-  27.7.1996 27.7.96  27.7.96 
4. Kusý Vladimír Litvínov  22-2  31.10.1997 31.12.96 31.12.95 
5. Blažek Jiří  Horní Branná  69-19  7.2.1998 27.11.95 27.11.95 
6. Hladil Julius  Kroměříž  340-1  31.10.1998 31.12.96 2.1.96 
7. Patěk Václav  Strakonice  242-22  31.12.1998 31.12.98 31.12.98 
8. Stárek Libor  Choceň   67-20  6.12.1999 31.12.97 31.12.97 
9. Doupovec František Brno   51-8  17.10.1999 13.12.97 2.5.97 
10. Paťha Lubomír Mikolášovice  496-2  31.12.2002 31.12.02 16.3.99 
11. Fejt Pavel  Kunovice  308-14  31.12.2002 31.12.02 31.12.02 
12. Kamrla David Kunovice  308-16  31.12.2002 31.12.02 31.12.02 
13. Němec Zbyšek Kunovice  308-10  31.12.2002 31.12.02 31.12.02 
14. Jiránek Václav Mladá Boleslav  54-3  11.2.2003 15.12.98 31.12.97 
15. Kellner Tomáš Brounovice  434-1  28.9.2003 18.1.00  1.12.98 
16. Rýz Bohuslav Choceň   67-11  17.2.2004 6.12.99  31.12.97 
17. Gloziga František Holešov  194-1  26.2.2004 26.2.04  26.2.04 
18. Samek Jindřich Svitavy   29-1  11.12.2004 17.2.04  28.9.03 
19. Luňák Jiří  Choceň   67-22  11.4.2005 8.4.02  6.12.99 
20. Štěpán Radim Kroměříž  340-33  22.10.2005 13.4.04  1.1.03 
21. Svoboda Petr Kroměříž  340-37  10.12.2005 1.6.04  28.9.03 
22. Michálek Jindřich Ostrava   255-1  25.1.2006 20.1.00  2.5.97 
23. Bednář Ladislav Horní Branná  69-2  25.2.2006 25.2.06  25.2.06 
24. Weis Tomáš Svitavy   29-74  25.2.2006 13.5.04  10.8.02 
25. Brázda Břetislav Olomouc  397-1  1.11.2006 30.12.00 30.12.00 
 
Držitelé výkonnostního stupně  ZLATÉ  C 
        splnil:  C splnil: 
1. Vodešil Karel Řež   388-2  28.7.1996 28.7.96 
2. Vobořil Milan Bílina   494-5  20.9.1997 20.9.97 
3. Doupovec Martin Brno   51-9  13.12.1997 2.5.97 
4. Matyska Ladislav Horní Branná  69-15  7.2.1998 7.2.98 
5. Hančil Petr  Nová Paka  210-25  19.2.2000 19.2.00 
6. Vyskočil Ladislav Kam. Žehrovice 205-15  15.4.2000 15.4.97 
7. Rídl Jiří  Hořice   232-19  17.1.2001 22.5.97 
8. Horák Vladimír Kam. Žehrovice 205-11  22.10.2001 31.12.97 
9. Slanina Jaroslav Choceň   67-3  8.4.2002 6.12.99 
10. Orel Jaroslav Kunovice  308-1  31.12.1002 31.12.02 
11. Fejt Václav  Kunovice  308-5  31.12.2002 31.12.02 
12. Rajšner Martin Králův Dvůr  216-20  13.4.2004 13.4.04 
13. Hladil Vít  Kroměříž  340-5  1.6.2004 1.1.01 
14. Lhota Jaroslav Horní Branná  69-73  25.2.2006 25.2.06 
15. Volný Lukáš Kroměříž  340-46  20.5.2006 1.1.05 
16. Minařík Vojtěch Kroměříž  340-44  20.5.2006 20.5.06 
17. Kučerka Gerhard Úšava   0-102  1.11.2006 20.6.04 
18. Jurina Marek Kroměříž  340-38  20.1.2007 20.5.06 
19. Valčík Lubomír Ústí nad Orlicí  243-1  20.1.2007 16.3.99 
20. Drnec Jaroslav Praha 4   74-47  20.2.2007 7.10.99 
21. Hladký Josef Svitavy   29-20  20.2.2007 25.2.06 
22. Melík Jan  Svitavy   29-6  20.2.2007 25.2.06 
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Držitelé výkonnostního stupně  C 
        splnil: 
1. Bezr Milan  Hradec Králové  58.2  18.5.1996 
2. Hessler Martin Kam. Žehrovice 206-18  31.12.1997 
3. Vyskočil Jan  Kam. Žehrovice 206-16  8.11.1998 
4. Man Jaroslav  Strakonice  242-25  31.12.1998 
5. Janků Petr  Nová Paka  210-35  19.2.2000 
6. Bukvička Martin  Mladá Boleslav  54-78  12.3.2000 
7. Valter Rudolf Praha   416-22  30.12.2000 
8. Sekerka Milan Kam. Žehrovice 205-4  31.12.2000 
9. Řezníček Čestmír Kroměříž  340-7  1.1.2001 
10. Zvoníček Oldřich Hořice   232-25  17.1.2001 
11. Chytil Arnošt Kroměříž  340-26  6.1.2002 
12. Pekárek Karel Slaný   85-46  8.4.2002 
13. Pekárek Vojtěch Slaný   85-43  8.4.2002 
14. Adam Roman Bechyně  229-4  4.4.2003 
15. Hanuš Libor Bechyně  229-2  4.4.2003 
16. Kučera Jaromír Bechyně  229-7  4.4.2003 
17. Slezák Lubomír Svitavy   29-64  28.9.2003 
18. Zvára Martin Svitavy   29-4  28.9.2003 
19. Holý Jan  Slaný   85-45  23.2.2004 
20. Minařík Jiří  Kroměříž  340-43  13.4.2004 
21. Chlup Oldřich Králův Dvůr  216-19  13.4.2004 
22. Zvára Martin ml. Svitavy   29-54  11.12.2004 
23. Jelínek Lubor Svitavy   29-11  26.2.2005 
24. Šplíchal Martin Svitavy   29-110  26.2.2005 
25. Janza Rudolf Úšava   206-4  15.1.2006 
26. Weis Pavel  Svitavy   29-73  25.2.2006 
27. Martínek Petr Kroměříž  340-38  20.1.2007 
28. Zahálka Martin Svitavy   29-88  20.2.2007 
29. Prokop Jiří  Hradec Králové  58-1  31.3.2007 
             Samek 
 

15. LETADLA NAD 20 KG 
 V únoru 2007 se v Praze uskutečnila schůzka, na níž pplk. ing. Petr Hakl informoval předsedu SMČR Kar-
la Koudelku, předsedu KLeMČR Antonína Tvarůžku a Vladimíra Hadače (www.RC-XXL.cz) zastupujícího zá-
jemce o létání s obřími modely o možnostech podpory zástupců Ministerstva obrany ČR při tvorbě legislativy pro 
provoz bezpilotních létajících prostředků. Cílem mělo být zabezpečit podmínky pro legální provoz létajících zaří-
zení těžších než 20 kg a které tak z hlediska nového Leteckého zákona nejsou již „modelem“. 
 Zvažovala se také varianta aby tato skupina modelářů byla organizována v rámci Svazu modelářů. V tomto 
případě by zřejmě museli fungovat jako samostatná sedmá odbornost na úrovni ostatních odborností. Předpokláda-
né podmínky pro provoz bezpilotních létajících prostředků ale zřejmě budou natolik odlišné od ostatního modelář-
ství, že by to nebylo možné realizovat bez dost podstatné úpravy teprve před nedávnem přepracovaných Stanov 
SMČR. Navíc podle některých signálů nemá tato skupina modelářů zájem být organizována pod hlavičkou SMČR, 
ale s největší pravděpodobností chtějí fungovat jako úplně samostatná právnická osoba = nová nezávislá organizace 
s vlastními stanovami a pravidly. 
 Přípravná skupina tak měla nejen vyjednat základní podmínky pro provoz bezpilotních letadel nad 20 kg na 
Ministerstvu dopravy (které má na starosti také letecký provoz), ale předpokládalo se, že se tato skupina také bude 
podílet na vytvoření nové organizační struktury a na nových stanovách nové organizace aby je potom dala ke 
schválení na Ministerstvu vnitra. 
 Bohužel pro nevyjasněnost rozsahu pravomocí ztroskotal náš návrh aby se přípravného jednání za letecké 
modeláře zúčastnil Ing. Jiří Havel, v celé Evropě uznávaný odborník na obří motorové modely, přestože všichni 
členové předsednictva leteckých modelářů jej do této komise schválili. S vysokou pravděpodobností se nechalo 
předpokládat, že skupina provozující obří modely bude pracovat jako samostatná organizace, kde zástupce SMČR 
bude pracovat pouze jako odborník pro danou problematiku, ale nebude moci pro SMČR přijímat jakékoli závazky, 
které by snad z jednání pracovní skupiny vyplývaly. 
 V současné době jsou jednání pouze v začátcích a nedá se odhadnout jak budou pokračovat. Zatím se zdá, 
že se vytvořily dvě skupiny zájemců o létání s obřími modely.  
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 Jedna skupina provozuje webovou stránku www.RC-XXL.cz s podtextem oficiální stránka obřího akroba-
tického létání, která je věnována obřím modelům. Tady se dočtete, že snahou přípravné pracovní skupiny by mělo 
být zavedení obdobných pravidel, jaká platí například v Německu, Velké Británii, nebo Francii.  
Mají už i základní představu o pravidlech: Pro modely o váze 25 až 50 kg by byl jako základní předpoklad pro 
létání technický a pilotní certifikát, pro modely o váze 50 až 150 kg by byl ještě navíc nutný stavební dohled pově-
řeným inspektorem - vše podle veřejně přístupné metodiky.  
 Druhá skupina je zřejmě soustředěná okolo šéfredaktora časopisu RC modely p. Václava Janko, který má 
údajně se svým kolektivem již připravené potřebné podklady pro jednání s MO.  
 Rád bych se mýlil, ale můj osobní dojem je, že ty dvě skupiny příliš nemají zájem o vzájemnou spolupráci 
a navíc zástupci Ministerstva obrany jsou - jak se zdá - ochotni jednat pouze se skupinou, který by vznikla pod 
hlavičkou, nebo alespoň za aktivní spolupráce  již zavedené a oficiální organizace Svazu modelářů. 
            Vosáhlo 
 

16. Tabulka s počty soutěží v jednotlivých kategoriích v Kalendáři soutěží 2007 
 Tak jako minulý rok ve Zpravodaji č.22-2006 jsem z Kalendáře soutěží 2007 připravil tabulku, kde je uve-
deno kolik soutěží se v každé kategorii pořádá. V Kalendáři je uvedeno celkem 736 akcí, z toho je 581 soutěží po-
řádaných podle Sportovního řádu ČR, nebo FAI. 

V závorce za počtem soutěží je uvedeno kolik soutěží se v příslušné kategorii pořádalo v r. 2006, takže se nechá 
zjistit jaké kategorie získávají oblibu a které ji naopak ztrácejí. Měly by zde být vypsány všechny kategorie FAI i 
národní, které máme ve Sportovních řádech. Prostým součtem není možné zjistit celkový počet soutěží, protože na 
mnohých soutěžích se létá víc kategorií. Navíc dodávám, že tabulka byla zpracována funkcí „najít a nahradit“ a 
proto nemusí být zcela přesná. 

2007 volný let upoutaný let RC motorový RC tichý let makety  elektrolet propagační 

F1A 61 (61) F2A 2 (3) F3A 5 (7) F3B 6 (6) F4A 0 F5A 0 (0) F6A 0 
F1B 19 (22) F2B 8 (10) F3C 0 (0) F3F 27 (32) F4B 6 (5) F5B 0 (1) F6B 1 
F1C 18 (18) F2C 1 (1) F3D 7 (9) F3G 0 F4C 8 (7) F5C 0 (0) F6C 0 
F1D 4 (7) F2D 5 (4) F3M 0 (1) F3H 1 (0) F4D 0 (0) F5D 0 (0) F6D 3 
F1E 14 (16) F2E 1 (1) F3P 1 F3I 0 (0) F4E 0 (0) F5E 0 (0) 
F1F 0 (0) F2F 0 (0) RCA 14 (14) F3J 7 (6) F4F 0 (0) F5F 0 (1) 
F1G 65 (78) UŠ 16 (13) RCAX 0 (0) F3K 12 (15) MCO2 0 (1) F5H 0 (0) 
F1H 130 (146) UR20 8 (8) RCAH 4 (3) F3L 0 (0) MMin 1 (0) F5G 0 (0) 
F1J 15 (13) UR25 7 (25) RCPa 2 (1) RCV1 12 (14) MOř 1 (0) RCE7 7 (8) 
F1K 0 (0)   RCF3 0 (0) RCV2 43 (46) MPis 0 (0) RCEP 0 (0) 
F1L 13 (15)   Q500 5 (7) RCVM 10 (12) SUM 8 (13) RCEN 27 (35) 
F1M 5 (0)     RCH 27 (24) RCMV 0 (1) RCEA 2 (3) 
F1N 7 (2)       RCMX 5 (9) RCEJ 13 (nová kategorie) 
F1P 0 (0)       RCMH 10 (2) RCEO 14 (nová kategorie) 
F1Q 0 
H 170 (200) 
A3 139 (155) 
A6 12 (nová kategorie) 
P30 102 (110) 
CO2 5 (9) 
P3 12 (13) 

∑= 791 (865)  48 (65)  38 (42)  145 (155) 39 (38)  63 (48)  4 (0) 

Součet počtu soutěží v jednotlivých kategoriích v jednotlivých třídách za r. 2007 je celkem 1128. V loňském roce to bylo 
1213 soutěží.  

2007  791  48  38  145  39  63  4   ∑= 1128 
2006  865  65  42  155  38  48  0   ∑= 1213 
2005  742  101  34  175  37  49  0   ∑= 1138 
 
Aby tato tabulka byla úplná a mohli jste posoudit trend počtu ostatních akcí přihlašovaných do Kalendáře soutěží, 
uvádím ještě poslední čísla, která jsou k dispozici: 
V letošním Kalendáři soutěží 2007 je 32 soutěží historických modelů a 104 „ostatních“ akcí.  
V minulém Kalendáři soutěží 2006 to bylo 33 soutěží historiků a 116 „ostatních“ akcí. 
            Vosáhlo 
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17. PROPOZICE KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ 2007 
 
Tato „soutěž“ je vedena v Kalendáři soutěží leteckých modelářů pod číslem 728 v části „Ostatní akce“ a proto vý-
sledky této „soutěže“ nelze hlásit do Žebříčků sportovců 2007 !! 
Soutěží pouze jedna věková kategorie ŽÁCI (narození 1992 a mladší) 
Soutěží se v kategoriích, ve kterých se pořádají i MČR pro mladé modeláře:  
 H, A3, F1H, F1A, P30, UŠ, UR20, RCH 
Započítávají se pouze soutěže, které nejsou uvedeny v Kalendáři soutěží (tréninkové, klubové, při setkání několi-
ka klubů atd.) v období 5.5. – 13.5.2007 
Výsledky sestavíme podle zaslaných výsledkových listin (řádné výsledkové listiny sepsané podle strany č.54 Ka-
lendáře 2007). U každého jména je nutné uvést ročník narození)   
 
Všechny soutěže se musí létat podle Sportovního řádu ČR, kat. F1H (dříve A1) a F1A podle pravidel FAI !! 
Všechna pravidla najdete na stránkách Svazu modelářů ČR = www.svazmodelaru.cz / letečtí modeláři / pravidla … 
Výsledkové listiny posílejte do 20.5.2007 na adresu:  
 L. Apeltauer,  252 28 Černošice, ul. Vrážská 1004  nebo e-mailem: L.apeltauer@volny.cz 
Slavnostní vyhlášení bude na MČR žáků 22.září 2007 a výsledky budou uvedeny v modelářském tisku. 
 
Kalendář soutěží 2007 je také na www stránkách SMČR. 
I Vy mladí modeláři, čtěte pravidelně www stránky Svazu modelářů ČR www.svazmodelaru.cz   
 
Přejeme Vám všem příjemné polétání. 
Těšíme se na setkání mladých modelářů, i na Tebe !! 
            Lumír Apeltauer 
 

18. ODZNAKY MLADÝ MODELÁŘ 
 Touto cestou bych chtěl poblahopřát všem mladým modelářům, kteří svými dosaženými výkony dosáhli 
svého prvního ocenění - získali odznak "Mladý modelář". Kategorie, které vy žáci létáte, jsou stejné jako kategorie 
ve kterých létáme i mistrovství České republiky. Pro přidělování bodů jsou předepsány tyto výkony: 

2 body za překročení limitu 250 sec s modelem házedla  
2 body za překročení limitu 220 sec s modelem kat. A3 
2 body za překročení limitu 300 sec s modelem kat. P30 
3 body za překročení limitu 720 sec s modelem kat. F1A (5 letů) 
3 body za překročení limitu 400 sec s modelem kat. F1H 
2 body za překročení limitu 120 sec s modelem kat. UŠ 
2 body za překročení limitu 100 km/hod s modelem kat. UR2 
2 body za překročení limitu 850 bodů s modelem kat. RCH 

 Kompletní tabulku najdete ve Sportovním řádu ČR a byl bych rád, kdyby jste mi napsali, které další katego-
rie vy žáci létáte. Body získané za výkony na soutěžích můžete střádat celý svůj modelářský život. Zapisují se do 
kartičky Evidence výkonů, která je součástí členského průkazu - sportovní licence. Při dosažení určitého počtu 
bodů potom můžete požádat prostřednictvím svého klubu o přiznání příslušného výkonnostního stupně.  

Pro odznak Mladý modelář musíte získat nejméně 3 body Zde je třeba dosáhnout tyto výkony co by žák = ve 
věku maximálně 15 let. 
Za 20 bodů je potom výkonnostní stupeň "A" a za 100 bodů výkonnostní stupeň "B".  
Tyto výkonnostní stupně vám potvrdí váš předseda klubu. Pokud máte zájem o trvalejší připomínku vašich úspě-
chů, můžete požádat p. Apeltauera o dodání diplomů DIPLOM  “A”  nebo  DIPLOM “B” za cenu po 30,- Kč za 
kus. Tyto diplomy jsou na křídovém kartonu, mají barevný tisk vycházející z diplomu KLeMČR pro výkonnostní 
stupně “C”. 
Další ocenění, která může získat modelář v ČR jsou : 
výkonnostní stupeň "C" za 200 bodů, "Zlaté C" za 400 bodů a "Diamantové C" za 800 bodů.  
Tato ocenění eviduje a přiznává pan Jindřich Samek a ten také rozesílá příslušný diplom. Podrobné podmínky na-
jdete na www stránkách SMČR ve Sportovním řádu ČR. 
Mladí modeláři si mohou sami sledovat čeho již dosáhli a potom požádat předsedu svého klubu o odeslání žádostí o 
přidělení dosažených výkonnostních stupňů. Stále mi připadá, že se ke mně dostává méně žádostí, než je v republi-
ce dosahováno výkonů a umístění. Tak jak se obětavě staráme o modelářské mládí republiky, vedením kroužků a 
sháněním prostředků na jejich činnost, neměli bychom zapomínat i na možná ocenění a dětem je předávat. Přiděle-
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ná ocenění dětem udělají radost, budou mít památku na celý život. A mnozí mladí modeláři tuto možnost znají a 
čekají na možné ocenění. I v tomto pamatujte na naše modelářské mládí republiky. 
           Lumír Apeltauer 
 
 

Poř. 
čís. 

 
Příjmení 

 
Jméno 

Rok 
Narození 

 
Klub 

1.  Špatenka  Radek 16.11.1986  Havířov 
2.  Ondák  Lukáš 19.12.1988  Model klub DDM Vyškov 
3.  Maule  Petr  21.1.1986  
4.  Tesař  Petr 9.5.1987  
5.  Tesař  Pavel 28.4.1988  
6.  Najman  Petr 9.9.1986  
7.  Schvarz  Michal   Kamenné Žehrovice 
8.  Kos  Vojtěch   
9.  Klíč  Tomáš   

10.  Hahn  Petr   
11.  Slavík  Zdeněk   
12.  Černý  Radek   
13.  Sommer  Tomáš   
14.  Kaucký  Václav   
15.  Zvelebilová  Rosana   
16.  Chytil   Arnošt 1988  Kroměříž 
17.  Suma (?)  Marek 1989  
18.  Frecer  Petr 1988  
19.   Štěpán  Radim 1987  
20.  Holotík  Jan 1987  
21.  Gejdoš  Petr   Chropyně 
22.  Adam  Martin 26.9.1989  Svitavy 
23.  Dvořák  Lukáš 31.10.1991  
24.  Fric  Jakub 19.4.1991  
25.  Hanzal  Tomáš 21.7.1989  
26.  Havran  Jiří 12.5.1988  
27.  Bulva  Tomáš 16.9.1986  
28.  Horák  Petr 1.11.1989  
29.  Karpíšek  Milan 11.9.1986  
30.  Klimeš  Petr 21.6.1986  
31.  Palán  Jaroslav 2.6.1990  
32.  Šplíchal  Martin 5.3.1987  
33.  Šverma  Petr 19.4.1988  
34.  Weis  Tomáš 11.5.1998  
35.  Zvára  Martin 4.9.1990  
36.  Šplíchal  Zdeněk 18.3.1998  
37.  Holodík  Jan 6.3.1987  Kroměříž 
38.  Nešpor  Dušan 1986  Podivín 
39.  Gála  Milan 1987  
40.  Průša  Radek 1987  
41.  Šemora  Tomáš 1987  
42.  Říha  Igor 1988  
43.  Andrýs  Josef 1986  Sezimovo Ústí 
44.  Hájíček  Zdeněk 1986  
45.  Věncek  Matěj 1988  
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46.  Šimek   Daniel 1987  
47.  Točík  Karel 1987  
48.  Houška  Jakub 1986  
49.  Chudý  Ondřej 1990  
50.  Ligač  Tomáš 23.5.1990  Lipník nad Bečvou 
51.  Křížek  Jakub 17.5.1988  
52.  Pavlíček  Jan 18.2.1987  Juniorklub Hradec Králové 
53.  Špatenka   Vojtěch 21.2.1988  
54.  Holík  Jan  1991  Kroměříž 
55.  Svoboda   Petr 1991   
56.  Škorpil  Ondřej 1987  LMK  Choceň 
57.  Zvolská  Magda 31.5.1989  LMK  Pardubice 
58.  Zvolská  Kateřina 2.6.1992  
59.  Matýsek  Radek 27.6.1989  
60.  Schneider   Lukáš 4.3.1989  LMK Brno IV 
61.  Labuda  Ondřej 15.7.1989  
62.  Zubík  Stanislav 9.6.1989  
63.  Piňos  Jakub 22.9.1989  
64.  Martínek   Petr 10.11.1991  LMK Kroměříž 
65.  Volný  Lukáš 22.5.1990  
66.  Minařík  Jiří 6.2.1992  
67.  Hanuš  Ladislav   LMK Bechyně 
68.  Kubišta  Tomáš   
69.  Macháček  Zdeněk 1990 CZE 244-11  MK SVČ Lipník n. Bečvou 
70.  Pichlík  Václav 1988 CZE 216-40  LMK Králův dvůr   
71.  Čihák   Tomáš 1992 CZE 14-301  MK Černošice 
72.  Slavík  Martin 1987 CZE 14-124  MK Černošice 
73.  Metlička  Jáchym 1988 CZE 14-302  MK Černošice 
74.  Fojt  Tomáš 1991 CZE 14-303  MK Černošice 
75.  Polásek  Jan 1987 CZE 14-122  MK Černošice 
76.  Šlesinger  Tomáš 1991 CZE 14-127  MK Černošice 
77.  Jurina  Marek 1993 CZE 340-46  LMK Kroměříž 
78.  Churý  David 1991 CZE 340-59  LMK Kroměříž 
79.  Kovařík  Michal 1990 CZE 392-9    Ústí n/Orlicí 
80.  Jirges  Radek 1994 CZE 392-12  Ústí n/Orlicí  
81.  Kubový  Petr 1990 CZE 392-6    Ústí n/Orlicí 
82.  Nejedlý  Lukáš 1990 CZE 392-3    Ústí n/Orlicí 
83.  Ryšavý  Ondřej 1993 CZE 392-5    Ústí n/Orlicí 
84.  Snítil  Jan 1992 CZE 392-20  Ústí a/Orlicí 
85.  Štandejský  Radek 1992 CZE 392-10  Ústí n/Orlicí 
86.  Kubový  Tomáš 1989 CZE 392-14  Ústí n/Orlicí 
87.  Bláha  Vilém 1992 CZE 244-13  Lipník n/Bečvou 
88.  Palan  Jiří 1990 CZE-29-55  MK Svitavy 
89.  Plch  Ondřej 1991 CZE-29-21  MK Svitavy 
90.  Poul  Adam 1994 CZE-29-27  MK Svitavy 
91.  Poul  Michal 1989 CZE-29-26  MK Svitavy 
92.  Zvara  Dan 1995 CZE-29-44  MK Svitavy 
93.  Zahradník  Petr 1989 CZE-230-60 LMK Pardubice 
94.  Růžička  Jakub   1992 CZE-230-47 LMK Pardubice 
95.  Chudoba  David 1992 CZE-230-52 LMK Pardubice 
96.  Strádal  Patrik 1991 CZE-230-48 LMK Pardubice 
97.  Calda  Lukáš 1991 CZE-14-311  MK Černošice 
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98. Chaloupková  Veronika 1998 CZE-67-17  LMK Choceň 
99.  Rossler  Daniel 1997 CZE-67-18  LMK Choceň 

100. Kaláb  Antonín 1988 CZE-468-64  LMK Jihlava 
 101. Chaloupková  Kateřina 2000 CZE-67-21 LMK Choceň 
 102. Hanzl  Petr 1994 CZE-230-60 LMK Pardubice 
 103. Svatoň  Ondřej 1993 CZE-230-58 LMK Pardubice 
 104. Šimák         Petr 1991 CZE-230-50 LMK Pardubice 
 105. Chmelař  Filip 1992 CZE-340-58 LMK Kroměříž 
 106. Sedlařík  Ladislav 1994 CZE-340-51 LMK Kroměříž 
 107. Lecian  Josef 1993 CZE-340-56 LMK Kroměříž 
 108. Šebek  Jakub  CZE-14-109 MK Černošice  
 109.  Sedlák  František  CZE-14-199 MK Černošice 
 110. Hloušek  Patrik 1993 CZE-318-13 LMK Kopidlno 
 111. Urbančík  Michal  1992 CZE-426-21 LMK Frýdlant n.Ostravicí 
 112. Koníř  Jaroslav 1992 CZE-426-19 LMK Frýdlant n.Ostravicí 
 113. Odleváková  Markéta 1994 CZE-426-24 LMK Frýdlant n.Ostravicí 
 114. Míček  Roman 1991 CZE-426-17 LMK Frýdlant n.Ostravicí 
 115. Olbrecht  Václav 1993 CZE-426-16 LMK Frýdlant n.Ostravicí 
 116. Jurenka  Jan 1991 CZE-426-9 LMK Frýdlant n.Ostravicí 
 117. Odlevák  Radim 1991 CZE-426-11 LMK Frýdlant n.Ostravicí 
 118.  Goldmann  Tomáš 1990 CZE-426-18 LMK Frýdlant n.Ostravicí 
 119. Hrubeš  Jan 1991 CZE-58-18 Juniorklub Hradec Králové 
 120. Toman  Ivo 1991 CZE-58-35 Juniorklub Hradec Králové 
 121. Svoboda  Daniel 1992 CZE-392-39 Juniorklub Ústí n. Orlicí 
 122. Novák  Milan 1995 CZE-392-24 Juniorklub Ústí n. Orlicí 
 123. John  David 19?? CZE-230-60 LMK 230 Pardubice 
 124. Knížek  Martin 19?? CZE-230-47 LMK 230 Pardubice 
 
               Apeltauer 


