Zápis
z 1. zasedání předsednictva
Klubu lodních modelářů ČR v roce 2020
Kdy: v sobotu dne 6. 6. 2020 od 9:00 hodin
Kde: SMČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Přítomni: Jan Žemlička (předseda SMČR), Alois Vašíček (předseda KLoM), Stanislav Jakeš
(Sekce NS, místopředseda KLoM), Zdeňka Dostálová (Sekce M) (telefon), Martin Houska (Sekce
C), Petr Vaněrka (Sekce FSR), Ludvík Kostelanský (Sekce mládež), Jan Hyk (zástupce Sekce
S přítomen jen u bodů týkající se sekce S)
Omluveni:
Program:
1) Zahájení – předseda A. Vašíček zahájil
2) Kontrola zápisu 2/2019 - předseda
-

-

-

-

Úkoly:
Apelovat na předsedy jednotlivých klubů, aby evidenční karty předali úplné, včetně rodných
čísel – R.Č. Nedodaly KloM: 168 Pelikán Pardubice a 403 Třebechovice
Předání nominace na ocenění za dlouholetou práci – splněno oceněn p. Zdeněk Tomášek
KLoM Admirál Jablonec nad Nisou
Zpracovat metodiku pro založení modelářského kroužku a nutnou kvalifikaci vedoucího,
porovnání, pokud je jen pod klubem (pobočným spolkem) a pod jinou zastřešující organizací
(DDM, smlouva o spolupráci).
Zpracovat návrh zjednodušení této metodiky, aby mohl být podkladem pro jednání s MŠMT pro
snížení legislativních požadavků pro polytechnické kroužky mládeže.
Zpracovat náborovou akci na získání nových vedoucích kroužků.
Spolupracovat se VŠEMI – zpracovat návrh Jak?, jakými prostředky?, za kolik?
Tyto úkoly má Ludvík Kostelanský do července 2020 – průběžná informace: pracuje
se na tom, budou zpracovány dva dokumenty, manuály – 1. vedoucí kroužku mládeže –
DDM, jen pobočný spolek, 2. Rizika a povinnosti při práci s mládeží v dílně, účast na
závodech.
Zveřejnit pravidla třídy FOOTY na Svazových webových stránkách
Po dohodě s aktuálním správcem českých registrací Svatoplukem Hubáčkem rozhodnout o
podobě MiČR 2020
Tyto úkoly měl Pavel Novotný, jednání nevedlo ke konci, koncem prosince převzal
vyjednávání místopředseda Stanislav Jakeš, spělo k dohodě, ale rozpad sezóny 2020
jednání ukončil. Pokračování a definitivní rozhodnutí při osobním jednání na MiČR Footy
20.6.2020 jak s p. Hubáčkem, tak závodníky Footy

-

Vzhledem k nedostatku rozhodčích sekce S zajistí vedoucí sekce proškolení dalších
rozhodčích - přihlášeni tři zájemci, termín z března přeložen na 13.6.2020.
Připravit návrh dohody mezi SMČR a ČSJ o využívání rozhodčích ČSJ pro modelářské
soutěže. – návrh, dopis Martinu Součkovi – komise rozhodčích ČSJ připraven, bude odeslán.
Sekce M vydá nová převzatá pravidla NAVIGA s platností od 1.1.2020 – zatím jen originál
v angličtině Sjednat překlad pomocný pro české závodníky a závody.
Do sportovního řádu doplněk o uzávěrce přihlášek – nedoplněno, již původní verze toto
obsahuje, byť ve volnější formě v bodě:

-

-

-

2.2.2. Pořadatel má dále právo: pro přijetí do soutěže stanovit termín přihlášky a odmítnout
nepřihlášené závodníky, pokud přijedou až v den soutěže. – Takže problémy sekretářů soutěží
vznikají jen nedůsledností pořadatelů, nový text ve Sportovním řádu toto nevyřeší.
Sekce C změní pravidla zpět na převzatá pravidla NAVIGA z roku 2011. Platnost v ČR od
1.1.2020. – česká verze pravidel C z 1.1.2020 je sice zveřejněna na stránkách KLoM, ale
neshoduje se s novou verzí pravidel Naviga sekce C z 1.1.2020
vedoucí sekcí doplní nové informace na web – výsledkové listiny, hodnocení sezóny a širší
repre družstva
▪ sekce FSR - chybí repre pro 2020 a hodnocení sezóny 2019, sekce S - P. Novotný – dodají
vše, chybí i čísla licencí ve výsledkových listinách, C – chybí repre pro 2020 a hodnocení
sezóny 2019, M – je sice jinde, ale odkaz funguje, Mládež - chybí hodnocení sezóny 2019
SEKCE mládež – L. Kostelanský zajistí seznam tříd, které budou klasifikované jako žákovské,
P. Vaněrka a Z. Dostálová zašlou L. Kostelanskému tratě
SEKCE mládež – žákovské MiČR musí respektovat národní pravidla sekcí pro jednotlivé třídy
– L. Kostelanský zajistí, pokud bude pořádat žákovské MiČR
▪ pracuje na tom
▪ Zatím nedořešeno se sekcí M – jen jedna třída je navázána na NAVIGU, ostatní dvě, které
byly na žákovském MiČR se jezdí již jen na národní úrovni, je potřeba zavést a spravovat
národní pravidla, případně třídu zrušit – bude projednáno 20.6. při MiČR sekce M..
▪ sekce S – dořešit, zda bude v žákovském MiČR třída RG 65, nebo FOOTY, která byla na
posledním mistrovství a nově zařazena pod sekci S
▪ sekce FSR – třída a pravidla pro ni je definována, vzhledem k velikosti tratě a hlavně hluku,
bude MiČR žáků vždy navázáno na seniorské MiČR

3) Zprávy ze SMČR – zpráva předsedy KLoM a příp. předsedy SMČR
-

-

-

Na předsednictvu SMČR byla odsouhlasena následující finanční podpora KLoM:
Pořádání českých mistrovských soutěží –
80 000 Kč
Pořádání soutěží a materiálová podpora mládeže –
95 000 Kč
Podpora reprezentace –
190 000 Kč
Vzhledem ke zrušení mezinárodních mistrovských soutěží v roce 2020 budou tyto peníze
použity na trénink a materiálovou podporu reprezentace s cílem zvýšení výkonosti. Budou
přiděleny klubům, které toto zajistí. Materiálová podpora může být do 60% příspěvku.
Upozornění předsedům klubů na dodržování stanov – volba rady klubu, pobočného klubu.
Alespoň jednou za čtyři roky.
Elektronická evidence – individuální elektronická karta, náhled majitele, v kartě bude záznam
primární odbornosti a případné další. Databázi licencí se zaplacením budou mít k náhledu
všichni členové svazu – viditelné pouze číslo licence a část jména. Členské příspěvky bude
nadále platit předseda klubu, klub bude mít správce evidence členů klubu, ze systému bude
možnost vygenerovat průkazku v pdf. Zavedeno bude od roku 2021.
Od roku 2021 bude v kartě člena uvedeno sportovní začlenění: sportovec – trenér –
funkcionář, jednotlivec může být zařazen ve všech skupinách.

4) Zprávy z Navigy
-

-

-

V březnu došlo k plošnému zrušení všech mezinárodních mistrovských soutěží v roce 2020,
v návaznosti na to i Evropských pohárů.
Předsednictvu Navigy se podařilo založit bankovní účet Navigy, v souvislosti se zrušením
závodní sezóny byly sníženy členské příspěvky pro rok 2020, pokladník bude rozesílat faktury
na jednotlivé členské spolky.
O podobě sezóny 2021 zatím nebylo rozhodnuto, je pravděpodobné, že se letošní akce –
pořadatel a význam soutěže (ME nebo MS) přesunou na příští rok, včetně možnosti účasti
letos končících juniorů opět ještě pod juniory.
Třetí WYMC (juniorský světový pohár) – Lesznowola (u Varšavy) Polsko plně přesunut na rok
2021 za stejných podmínek a ve stejném termínu (jen posunut na shodné dny v týdnu).
Jednání Navigy s MM a RG65 předsednictvo pověřilo vedoucího sekce S Navigy

5) Mezinárodní soutěže 2020, 2021 – informace o aktuálním stavu
-

Viz bod 4 Zprávy z Navigy

6) Potvrzení dodatku Sportovního řádu pro rok 2020 a jmenování reprezentace pro rok
2021
Vzhledem k aktuálním opatřením proti šíření koronaviru a nejistoty v možnosti pořádání
hromadných akcí, poskytování ubytování i v několika následujících měsících se ruší všechny
soutěže MiČR plánované na měsíce duben, květen a červen 2020.

Dodatek Sportovního řádu KLoM pro rok 2020
1.2. Mistrovské soutěže v ČR
Seriálové Mistrovství ČR se v jednotlivých sekcí se redukuje na minimálně 2 soutěže, přičemž
celkové pořadí se určuje z výsledků 2 soutěží.
Pravidla pro udělení titulu Mistr ČR se nemění, tj. minimálně 5 juniorů nebo 8 seniorů ve třídě.
3. Kritéria pro výběr reprezentantů pro ME a MS.
Vzhledem k omezenému počtu soutěží MiČR bude nominace reprezentačních týmů na rok 2021
probíhat následovně:
Sekce FSR – pro letošek plánované MS Imbra se přesouvá na příští rok, včetně možnosti startu
letos končících juniorů, tedy Reprezentační tým pro rok 2021 bude shodný s letošním pro rok
2020.
Sekce M, sekce NS, sekce S – pro nominaci se použijí výsledky zkrácených seriálů, vedoucí
sekce má možnost nahradit 50 % nominovaných z reprezentačního týmu 2020.
Sekce C – pravidla se nemění, nominace dle výsledků MiČR 2020.
Organizace sezóny 2020
Rozhodnutí o konání soutěže Mistrovství ČR je v kompetenci vedoucího sekce, většina soutěží se
uskuteční v září 2020. Žákovské mistrovství pod sekcí mládež se z června přesune na 26. září do
Třebíče.
Sekce C plánovala MiČR na začátek října, tento termín zůstává v platnosti.
Rozhodnutí o uspořádání ostatních veřejných soutěží je plně v kompetenci pořadatele.
Hlasování o textu dodatku: pro 5, proti 0, zdržel se 2

7) Rozdělení příspěvku SMČR na Mistrovské soutěže jednotlivých sekcí
na MiČR – 80.000 Kč (požadavek J. Žemličky poslat jedno vyúčtování za celou sekci)
- sekce S – 12% 9 600 Kč bude
4800 Kč
- sekce NS – 32% - 25 600 Kč bude 27300 Kč
- sekce M – 27% - 21 600 Kč bude 23100 Kč
- sekce FSR – 22% - 17 600 Kč bude 18800 Kč
- sekce C – 7% 5 600 Kč bude
6000 Kč
Vzhledem k nedodržování povinností vedoucího sekce S v posledních několika letech –
zveřejňování výsledků MiČR, návrh reprezentačního týmu, správa licencí rozhodčích sekce S, Byl
plánovaný příspěvek pro sekci S zkrácen o 50%.
Vyúčtování bude provedeno „Objednávka uspořádání soutěže MiČR“ od předsedy SMČR.
Pověřený klub pak pošle fakturu za uspořádání soutěže s přílohou - kopiemi výdajových dokladů
souvisejících se soutěží.

8) Rozdělení příspěvku SMČR na mládež
-

sekce mládež – 95 000 Kč (soutěž 40 000 Kč, materiál 45 000 Kč)

9) Příspěvek na repre 2020 – jak s ním naložit
Poskytnuto 190 000 Kč
Příspěvek byl rozdělen dle předpokládaného reprezentačního týmu definovaného
v listopadu 2019 – počtu reprezentantů.
Sekce

Jun.

S

Sen.

Celkem

Návrh - rozpis
podle sekcí

Pověřený KLoM

3

3

7000 Kč

140 Kolín
101 Bílá
Třemešná
148 Náchod

NS

9

17

26

60000 Kč

M

10

11

21

48500 Kč

FSR

8

14

22

51000 Kč

10

10

23500 Kč

82

190000 Kč

C

Pověřený KLoM

131 Admirál
Jablonec n. Nisou

134 Royal
Duchcov
143 NAVI Plzeň

Pověřené kluby uspořádají soustředění reprezentantů, na které použijí získané prostředky –
zajištění místa, náklady na ubytování, dopravu školitele, trenérů, reprezentantů, do 50% je
možno použít na materiál, který reprezentanti potřebují.
10) Doškolování rozhodčích 2020 - termíny
Sekce M – 2Q cca 13 účastníků – 29.8.2020 Náchod
Sekce C – cca 6 účastníků – 3.10.2020 Karlovy Vary
Sekce S – 1Q cca 5 účastníků – plán byl v březnu 3 kandidáti náhradní termín 13.6.2020
Sekce FSR – 2Q cca 12 účastníků – 11.9. Holice
Sekce NS – 2Q cca 2 účastníků
Nakonec 1, provedeno v únoru, zakončeno testem, náklady 0 Kč.
Sekce Mládež – EX proškolit, poslat potenciální rozhodčí pro třídy sekce NS a M, vedoucí
sekcí zkontrolují jejich licence.
Pronájem místa na náklady SMČR, účastníci cestovní náhrady - peníze přímo účastníkům
od SMČR.
11) Různé
Modeláři závodící ve třídách sekce S se domluvili na soustředění modelářů rychlostních
plachetnic, včetně FOOT na Těrlicku v srpnu 2020. Z předsednictva KLoM byla učiněna
nabídka podpory této akce pro zúčastněné závodníky do 18 let. Podmínkou finanční
podpory by bylo členství v SMČR takovéhoto účastníka.
V úterý po zasedání předsednictva došla zpráva, že pořadatel této akce nemá o takovýto
způsob spolupráce zájem.
Předběžný termín zasedání předsednictva KLoM 28.11. 2020
12) Závěr
Pozn.: úkoly uvedeny v textu modrou barvou
Stanislav Jakeš – místopředseda KLoM
Alois Vašíček – předseda KLoM
zkontroloval: Martin Houska

