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Děda dělá tento Zpravodaj a syn i vnuk si závodí ve FSR V – snímek z ME FSR
2016 v polském Jaworu. Před startem finálové jízdy V 3,5 .
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1. Úvodník
Vážení sportovci lodní modeláři.
Jsme v posledním roce volebního období. Předsednictvo KLoM na svém zasedání
vyhlásilo přípravu na nové volby vše potřebné se v průběhu roku dozvíte od svých
vedoucích sekcí nebo naleznete v zápisech ze zasedání předsednictva.
Přesto bych chtěl připomenout co je KLoM a jakou náplní práce se má zabývat jeho
předsednictvo. Tyto statě jsou součástí Stanov SMČR z.s. a jeho směrnic a jsou
dostupné na webových stránkách SMČR. Naplňte tedy své právo a povinnost a
seznamte se s nimi.
Výběr ze stanov“
VI.Organizační struktura a orgány SMČR.
3. SMČR zřizuje pro odbornou činnost republikové odborné kluby.
Modelářské kluby se sdružují podle svých odborností do republikových
odborných klubů.
Republikové modelářské kluby používají tyto názvy a zkratky:
- Klub leteckých modelářů ČR
- KLeM ČR
- Klub lodních modelářů ČR
- KLoM ČR
- Klub raketových modelářů ČR
- KRaM ČR
- Klub automobilových modelářů ČR
- KAuM ČR
- Klub železničních modelářů ČR
- KŽelM ČR
- Klub stavitelů plastikových modelů
- KSpM ČR
Jednotlivé republikové odborné kluby jsou si rovny. Jeden modelářský klub může
být účasten ve více republikových odborných klubech.
Republikové odborné kluby nemají právní subjektivitu.
SMĚRNICE č. 9 o činnosti republikových odborných klubů
Tuto směrnici vydává P - SMČR dle článku II. 3. a VI. 3. stanov Svazu.
K zajištění činnosti po odborné stránce jsou ustaveny republikové odborné
kluby.
Tyto kluby nemají právní subjektivitu a jsou si navzájem rovny.
V období mezi konferencemi řídí činnost modelářských klubů po odborné
stránce.
Modelářské kluby jsou povinny v souladu s čl. V., bod 2., Stanov Svazu
rozhodnutí republikových odborných klubů respektovat.
Do kompetence republikových odborných klubů zejména patří :
1 zpracování :
- kalendáře soutěží ČR
- stavební a soutěžní pravidla platná na území ČR
- podle potřeby zřizuje, nebo ruší své odborné komise, jmenuje a odvolává
jejich předsedy (šéftrenéry), trenéry a ostatní členy komisí
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- návrhů na vyhlášení mistrovství ČR, M ČR žáků a soutěže na
celorepublikové, nebo oblastní úrovni pro dané kategorie
- složení jury pro mistrovství republiky
- kritéria pro výběr reprezentantů, navrhuje širší reprezentační družstva
- školení a evidence rozhodčích
- jmenování rozhodčích - lektorů
- schvaluje a eviduje rekordy ČR
- eviduje výkonnostní stupně
2. navrhuje P SMČR ke schválení:
- funkcionáře (technické experty ) do mezinárodních organizací
- návrhy rozhodčích na listinu mezinárodních rozhodčí
- návrhy na starty reprezentačních družstev na jednotlivých mistrovstvích
Evropy a světa
- návrhy na užší reprezentační družstva včetně jejich vedoucích, trenérů a
dalších členů výpravy
- žádosti o přidělení organizace mezinárodních soutěží, mistrovství Evropy
a mistrovství světa pro ČR
- složení jury na mezinárodní soutěže konané na území ČR
- návrhy na úpravy mezinárodních pravidel
- návrhy na schválení světových rekordů
- návrhy na udělení vyznamenání mezinárodních organizací
- spolupodílí se na naplňování programů MŠMT ČR
Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3., stanov
předsednictvo v čele s předsedou.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení
P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.
Luděk Mátl

2. Organizační zprávy
2. 1. Zprávy z Navigy a IMBRY
2. 1. 1. Kalendář soutěží NAVIGA 2017
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2. 2. Ze SMČR
Viz úvodník
2. 3. Společenská kronika
2. 3. 1. Významná životní jubilea oslavili v tomto čtvrtletí :
6. ledna – Josef Darvaš ze Dvora Králové – 60 let
20. ledna - Jaroslav Krajča z Hustopečí – 70 let
3. února – Jiří Hinterholz z Ledenic - 65 let
21. února – Vladimír Bláha Děčína – 70 let
2. 3. 2. Zemřel jeden z prvních lodních modelářů v ČR turnovský
Alois Drahokoupil.
Dne 19. Února 2017 nás po dlouhé nemoci ve věku 84 let navždy
opustil spoluzakladatel lodního modelářství v Čechách v roce 1950,
školitel a vychovatel 473 mladých modelářů (jmenovitě podchyceno v
osobní dokumentaci autora), držitel několika titulů a českého národního
rekordu, význačný přispěvovatel do našich modelářských časopisů.

Alois Drahokoupil z Turnova
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V roce 2015 vyšla na pokračování ve Zpravodaji Klubu lodních
modelářů ČR (90/15 – březen 1. Část, 91/15 – červen druhá část, 92/15
– prosinec závěrečná část), dle strojopisu A. D. redakčně upravená
tajemníkem KLoM Jirkou Lejskem „Historie lodního modelářství
Československo 1940 – 1960.
Lojzíku, děkujeme ti za Tvoji velice úspěšnou činnost pro rozvoj
našeho lodního modelářství, výchovu mladých a v mnoha případech též
úspěšných sportovců reprezentantů naší vlasti.
Svoje instruktorské aktivity po mnoho let uplatňoval i mezi mladými
leteckými modeláři.
Čest Tvojí památce.
Nezapomeneme.
Za Klub lodních modelářů, p.s. CZ – 351 Turnov
Jan Jakubec
2. 3. 3. Omluva
V minulém čísle jsem omylem uvedl jako pětašedesátiletého Jiřího
Linharta z Náchoda, což není pravdivé, jedná o Jiřího Linharta ze Dvora
Králové, známého maketáře válečných lodí.
Oběma se za záměnu omlouvám J. Lejsek
A prosba předsedům klubů – pokud máte v klubu jubilanta ať už
kulatin či polokulatin od 50 let pošlete přání (můj seznam je zastaralý a
neúplný a každého přání potěší).
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3. Sportovní zprávy
3. 1. Ze sekce C
3. 1. 1. Neúčast na ME C v Bulharsku.
Vzhledem k tomu že ke zveřejnění pořadatelem a Navigou že
ME je dodatečně zařazeno do Kavarny v Bulharsku v termínu 01. 15.9. (tedy 14 dní !) došlo až v únoru 2017 a veškeré finanční
příspěvky na výjezdy již byly schváleny není možno se zúčastnit,
protože vysoké náklady by si museli účastníci platit v plné hodnotě
sami.
3. 1. 2. Mistrovství ČR – C 2017
Tentokrát se uskuteční v Brně ve vstupní hale Obchodního
centra Vaňkovka v termínu 05. - 07. 2017.
Přináší to trochu problém, že s modely je možný dojezd jen
v ranních hodinách od 07 –do 09 hodin před otevřením centra.
Naopak lze předpokládat, že výstavu uvidí velké množství
návštěvníků centra a bude to dobré pro propagaci lodního
modelářství.
Tak mu popřejme úspěšný průběh.
3. 2. Ze sekce FSR
Od vedoucího sekce žádná zpráva nedošla
3. 3. Ze sekce M
3. 3. 1. Zpráva vedoucí sekce
Pozor od podzimu 2016 je web sekcem.cz terčem útoků hackerů
(obsahuje škodlivý malware). Nyní je dočasně mimo provoz – nastalou
situaci intenzivně řeším. Prozatím použijte web KLoM, oddíl sekce M,
kde naleznete aktuální pravidla a seznam soutěží.

9
Sezóna letos začíná již 22. 4. prvním závodem seriálu MiČR letos
poprvé v Holicích.
Soustředění talentované mládeže se uskuteční opět na jarní
soutěži v Náchodě.
Letos nás čeká výjezd na MS do Maďarska – 18.-27.8.2017.
Předpokládaná účast 6 juniorů, 16 seniorů. Během MS se bude opět
scházet technická komise a bude se diskutovat změna pravidel. Pokud
máte návrhy na změnu doručte mi je prosím nejpozději do konce dubna,
ať je stihnu včas zpracovat.
V letošní sezóně se můžete opět těšit na CZ-PL přátelský pohár.
Podrobnosti budou uvedeny na webu. Kalendář závodů:
06.-07.05 - Náchod
13.-14.05 - Kędzierzyn-Koźle
08.-10.09 - Kędzierzyn-Koźle
16.-17.09 – Náchod (po skončení závodu budou vyhlášeny celkové
výsledky seriálu)
Na závěr připomínám modelářský filmový festival BZUK FILM,
který se uskuteční jako tradičně v říjnu v Dlouhé Vsi u Rychnova nad
Kněžnou. Svůj film můžete do soutěže přihlásit do 23.09. Nenechávejte
to na poslední chvíli, začněte natáčet již teď a podělte se s námi o vaše
modelářské zážitky formou videa.
3. 4. Ze sekce NS
3. 4. 1. Zaslání návrhu do NAVIGY na změny pravidel sekce NS
Byl zaslán dopis panu Borchersovi, vedoucí sekce NS, s návrhem
změn pravidel sekce NS.
Dear Mr. Borchers,
Vážený pane Borchers
This way I would like to make proposals for the Czech Republic to change the rules of NS section. The
changes were discussed at the meeting of clubs of NS section.
Touto cestou Vám chci za Českou republiku zaslat návrhy na změny pravidel sekce NS. Tyto změny
byly prodiskutovány na schůzi klubů sekce NS.
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1. Point - Wind force during the steering evaluation for F2, F4, F-DS maximum 6,5m/s
Maximální síla větru 6,5m/s během jízdní zkoušky F2, F4, F-DS
We demand the introduction of the wind force values during the steering evaluation for
F2, F4, F-DS maximum 6,5m/s. At these values the race would be interrupted. If a
competitor would have strong wind above 6,5m/s, he would be eligible for repetition run.
The measurement would be performed at the starting platform.
Požadujeme zavedení maximální síly větru 6,5 m/s během jízdní zkoušky F2, F4, F-DS. Při
překročení tohoto maxima by byl závod přerušen. Pokud by měl závodník během jízdní
zkoušky takto silný vít, měl by nárok na opakování jízdy. Měření by probíhalo na platě.
2. Point - Strict dimension for a sideboards of a dock
Přesné rozměry boků doku
We demand the introduction of the strict dimensions for sideboards of a dock. They
should be at least 20-25 cm high. At least 2/3 of the height should be permanently under
water. This rate should be kept during the race to control.
Požadujeme zavedení přesných rozměrů boků doku. Výška boků by měla být přinejmenším
20-25cm. Minimálně 2/3 teto výšky bude trvale pod vodou. Tato míra se bude průběžně
kontrolovat během závodu.
3. Point - Separate referee for gates nr. 4 during the national and international competition
Zvláštní rozhodčí pro branku č. 4 na národních a mezinárodních soutěžích
We demand the separate referee for the gate no. 4 during the national and international
competitions. His position should be at least on the line connecting the gates of the no. 2
and no. 4. For the additional eliminations at least two referees should be, one on the line
connecting the gates of the no. 2 and no. 4 and the other on the line connecting the gates
of no. 6 and no. 4.
Požadujeme zavedení zvláštního rozhodčího pro hlídání branky číslo 4 na národních a
mezinárodních soutěží. Jeho pozice by byla na konci spojnice branek číslo 2 a 4. V případě
rozjížděk by byly 2 rozhodčí, jeden na konci spojnice branek číslo 2 a 4 a druhý na konci
spojnice branek číslo 6 a 4.

3. 4. 2.

-

24. seriál MiČR sekce NS a NSS

V tomto kalendářním roce se opět pojede na 5 soutěží a z toho se
budou počítat 3 nejlepší výsledky. V obou sekcích jedeme stylem 2+1+2
s tím, že poslední dvou soutěž je společná.
Byly již vypsány propozice na první dvě soutěže sekce NS
v Blansku s uzávěrkou přihlášek 22. 5. 2017. Na této soutěži proběhne
školení talentované mládeže. Přihlašování na tuto soutěž bude výhradně
elektronicky přes portál http://zavody.klomtrebechovice.cz/. Za sekci NSS
byly také vypsány propozice na první dvě soutěže v Úštěku s uzávěrkou
přihlášek 30. 4. 2017.
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3. 4. 3. Příprava na MS sekce NS Orneta, Polsko
Byli obeslány všichni reprezentanti a jejich vedoucí klubů
s aktuálními informacemi a hlavně s termínem zaslání závazných
přihlášek do 14. 4. 2017. Po tomto termínu budou nepřihlášení
reprezentanti vyřazeni z reprezentace. V tuto chvíli čítá reprezentační
družstvo 36 jmen, z toho 12 juniorů, s celkem 58 modely ve 20 třídách.
3. 4. 4. Seriál EX v roce 2017
Z klubů v minulosti jezdících seriál EX jsem dostal dobrou zprávu.
V roce 2017 dojde k obnovení seriálu EX. Původně mělo být nahlášeno
5 soutěží, ale bohužel 2 přihlášky přišli až příliš dlouho po uzávěrce a
nemohli být zařazeni do kalendáře. Díky tomuto dojde ke změně
sportovního řádu, kdy se z 3 vypsaných soutěží budou počítat do seriálu
MiČR EX všechny 3 soutěže, žádná se nebude škrtat.
3. 4. 5. Volby v roce 2018
Příští rok 2018 je volební a každá sekce má navrhnout kandidáta
do předsednictva. Po obnovení seriálu EX a debatách mezi maketáři a
plachetničkáři se budou hledat kandidáti v následujících sekcích:
- Sekce NS (obnova původní sekce)
- Sekce EX
Poslední možné podání návrhu kandidáta za sekci NS bude na
zářijové schůzce klubů v Jinolicích. Zde poté proběhne schvalování
navrženého kandidáta. Každý přítomný klub bude mít pouze jeden hlas.
Je možné schválit dva kandidáty, kde o vítězi rozhodnou volby na
konferenci v roce 2018. Dbejme proto na tom, abychom vybrali pouze
jednoho zástupce, který nás bude zastupovat v předsednictvu KLoM ČR.
Zástupce by rozhodně neměl být žádný modelář nováček, ba naopak by
měl mít spousty zkušeností z minulých let, abychom se v průběhu jeho
následného funkčního období nezabývali věcmi, které už dávno víme, že
nefungují a nebudou fungovat.
3. 5. Ze sekce S
Vedoucí sekce žádnou zprávu nezaslal
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3. 6. Různé – z agendy redakce Zpravodaje
3. 6. 1. Oživí se za rok sekce EX ?
I v souladu se zprávou vedoucího sekce jsou v letošním roce
řádně ohlášeny a do kalendáře soutěží zařazeny jako mistrovské 3
soutěže tříd EX. Z těchto tří soutěží mohou být vyhlášeni mistři ČR,
pokud bude splněna podmínka účasti min. 7 soutěžících ve třídě.
Budou-li nahlášeny soutěže i nárok 2018, kdy bude na jaře
konference KLoM ČR může tam být ustaveno a konferencí
schváleno obnovení sekce EX a její navržený kandidát na vedení
může být schválen a stane se členem předsednictva KLoM ČR.
3. 6. 2. Zamyšlení nad úrovní třídy NS – F4-A.
(Nevím jestli nebudu vyhlášen za kacíře – ale už se neupaluje jako
časů Mistra Jana, tak snad ještě chvilku přežiji)
Zjednodušení jízd této třídy (asi aby to bylo jednoduché pro
děti), stala se třída pro dospěláky zcela ubohou. Na soutěžích se
sejde 15 -17 tzv. „jezdičů“ a z nich krom dvou či tří všichni zajedou
maximální počet bodů.
Pak nastává nechutná práce pro rozhodčí vymýšlet jim všeliké
jízdní úkony, aby mohlo být stanoveno pořadí. Na to pak většina
ostatních soutěžících již připravených k odjezdu musí čekat, až se
rozjedou a znechuceně brblají a čekají na vyhodnocení a vyhlášení
a dekorování nejlepších.
Co s tím ?
Jednak jezdit trať podle obrázku a snížit podstatně čas pro
jízdu. 7 minut kdysi stanovila Naviga s vědomím že makety F2,
především F2-C dva půl metrů dlouhé makety a ještě s motorky ,
které neměly valný výkon jeli pomalu a nemohou se otočit u branky
rychle a jet k další. Tam to bylo opodstatněné. Jak vznikly třídy F4
bezmyšlenkovitě se převzal čas, za který jsou malé, rychlé a
obratné člunky projet pohodlně trať i třikrát za sebou. To by mělo
být především návrhem na změny v pravidlech.
(Podobná situace byla kdysi i u EX, kdy bylo až 7 i 9 rozjížděk,
a čekalo se komu dříve „kleknou baterie“.

13
Tak se trať udělala těžší vložením ještě metrové branky do
původní středové. Ta byla 100 a ty dvě menší, které tím vznikly 95.
Tak to funguje ke spokojenosti dosud a rozjížděk je podstatě méně).
Současný návrh na měření síly větru znamená, že by každý
pořadatel musel mít na soutěži anemometr. Kdo je zajistí ?
A ještě jeden podle mě velmi závažný přestupek v těchto
soutěžích je že klidně uprostřed kola se mění rozhodčí na platu.
Tam záleží, hlavně když trochu fouká, jak který bude tolerantní při
přistání. Jeden bude přísný, druhý mávne rukou to je dobrý, sfoukl
ho vítr. A to je potom taková soutěž jen těžko spravedlivá !
Nechcete se nad tím zamyslet ?
Přeji hodně úspěchů v letošní sezóně - J.L.

