Informace o dění v sekci NS, NSS a EX – únor 2016 (úprava 17.3.2016)
Rozloučení – zemřel Zdeněk Zachrla, 54 let:
- V pondělí 1. února 2016 nás náhle opustil náš kamarád, modelář a hlavně velice
pohodový a dobrotivý člověk Zdeněk Zachrla. Zemřel náhle ve svých 54 letech.
Upřímnou soustrast jeho přítelkyni Helence Šplouchalové.

Nová třída sekce NS – ponorky - změna:
- Děkuji p. Jakešovi za upozornění o rozporuplnostech v překladu mezi angličtinou a
němčinou v originálním dokumentu od NAVIGY. Dotázal jsem se vedoucího sekce
NS v NAVIGA, který vše uvedl na pravou míru. Pro třídu F2-S je tedy stanovena
minimální délka, ne maximální, jak tomu bylo u anglického originálu, a to na 500 mm.

Změna v důležitých termínech v roce 2016:
- Krajská postupová soutěž mládeže pro Ústecký a Liberecký kraj v Jablonci nad
Nisou se nepojede jako nominační soutěž, ale jen jako klubová, tudíž se jí mohou
účastnit i nečlenové SMČR.
- 14. května 2016 - Klubová soutěž mládeže pro Ústecký a Liberecký kraj
v Jablonci nad Nisou

Mistrovství ČR mládeže ve třídách EX, F4 a ECO:
- Na zasedání představenstva 27. února 2016 byly schváleny propozice na
jednorázové Mistrovství ČR mládeže ve třídách EX, F4 a ECO, které se bude konat
24. – 26. června 2016 v Borovanech stejně jako 3. a 4. soutěž seriálu MiČR NS.
Místem konání bude rybník Pražan, kde se již mládežnické mistrovství konalo.
- Propozice najdete v sekci „Propozice“.

Mistrovství Evropy NS 2016:
- Jsou známy propozice na ME 2016, které se bude konat 9. - 14. srpna 2016 v
ruském Petrohradu. Podmínkou účasti na ME je být v širším reprezentačním výběru.
- Já se výjezdu na ME z rodinných důvodů zúčastnit nemohu, tudíž bude vedoucím
výpravy zvolen někdo z reprezentantů. Vedoucí výpravy případně zajistí víza,
ubytování, dopravu,... vše podle dohody s reprezentanty.
- Jelikož byly propozice doručeny až po konání Předsednictva SMČR, nestihla se pro
tuto akci schválit žádná dotace. Na Předsednictvu KLoM ČR jsme se ale usnesli, že
další případné dotace budou směřovány primárně na tuto akci minimálně k pokrytí
výdajů na startovné a vízum.
- Propozice a širší reprezentační nominaci najdete v sekci „Propozice“.

Školení rozhodčích - aktualizace:
- V sobotu 9. dubna 2016 proběhne školení rozhodčích v Čelákovicích. Začátek je
plánován na 9 h ráno, sraz minimálně 10 min. před začátkem školení. Další
podrobnosti naleznete v pozvánce v sekci „Propozice“.
- Kapacita školení je 30 osob. V tuto chvíli potřebuje obnovit rozhodcovskou licenci
26 rozhodčích. Nad tento rámec mám nutné požadavky na dva nové rozhodčí ze tříd
NSS a jednoho z klubu Brandýs nad Labem. Pokud bude chtít někdo nový na
školení, budeme to muset řešit výměnou za zrušenou licenci někoho z níže
uvedených. Proto prosím o brzkou reakci o vaší účasti či neúčasti.
- Dále bych poprosil, pokud někdo z vás již dosáhl věku 60 let, aby mi to nahlásil,
bude přesunut mezi trvalé rozhodčí a nemá povinnost se školení zúčastnit.
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Samozřejmostí je samostudium aktuálních pravidel, doporučení, řádů, atd.
- Jelikož se bude doplňkově přednášet i o mládežnických kategoriích, tak ten kdo
bude mít zájem, obdrží licenci i na tyto třídy.
- V tabulce níže naleznete rozhodčí, kteří již svoji účast potvrdili či odmítli. Tímto
prosím zbylé rozhodčí, aby nahlásili svou účast či neúčast.

08/NS

2012

NS

Krupička Jiří

Ano, zúčastní se

09/NS

2012

NS

Hosnedl František

Ano, zúčastní se

10/NS

2012

NS

John Radek

Ne

11/NS

2012

NS

John Václav

Ne, bude trvalý rozhodčí

12/NS

2012

NS

Karpatský Martin

Ano, zúčastní se

16/NS

2012

NS

Jedlička Lubomír

Ano, zúčastní se

17/NS

2012

NS

Šmíd Vladimír

18/NS

2012

NS

Podrazil Milan

19/NS

2012

NS

Martínek Miroslav, Bc.

22/NS

2012

NS

Liberda Roman

25/NS

2012

NS

Šesták Vladislav

Ne

26/NS

2012

NS

Šesták Jaroslav

Ne

27/NS

2012

NS

Bodžár Josef

Ano, zúčastní se

28/NS

2012

NS

Vondrášek Igor

Ano, zúčastní se

29/NS

2012

NS

Lukáš Pavel

Ano, zúčastní se

30/NS

2012

NS

Jedlička Jan, Ing.

Ano, zúčastní se

31/NS

2012

NS

Jedlička Pavel

Ano, zúčastní se

32/NS

2012

NS

Sviták Pavel

Ano, zúčastní se

33/NS

2012

NS

Ferjančič Michal

Ano, zúčastní se

34/NS

2012

NS

Darakev Pavel

35/NS

2012

NS

Hosnedl Petr

Ano, zúčastní se

36/NS

2012

NS

Ovčarčinová Sára

Ano, zúčastní se

37/NS

2012

NS

Vičar Miroslav ml.

38/NS

2012

NS

Darakev Pavel ml.

39/NS

2012

NS

Vičar Miroslav st.
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Ne

Dotace na soutěže v roce 2016:
- Na kalendářní rok 2016 jsou schváleny následující dotace viz níže. Dotace na
soustředění talentované mládeže a ME sekce NS bude ještě upřesněna.
Krajské postupové soutěže mládeže
Lo-43, Jihočeský kraj, Ledenice 11.6.

3.000 Kč

MiČR mládeže lodních modelářů
Lo-33, MiČR mládeže, Borovany 24. - 26.6.

35.000 Kč

Seriál MiČR sekce NS
Lo-16+17, 1. a 2. soutěž NS, Běleč n/O 27. - 29.5.

7.000 Kč

Lo-18+19, 3. a 4. soutěž NS, Borovany 24. - 26.6.

7.000 Kč

Lo-20, 5. soutěž NS, Duchcov, 10. - 11.9.

9.000 Kč

Seriál MiČR sekce NSS
Lo-21+22, 1. a 2. soutěž NSS, Velký Vřešťov 27.-29.5.

2.500 Kč

Lo-23, 3. soutěž NSS, Břehy u Přelouče 17.- 19.6.

2.500 Kč

Lo-24+25, 4. a 5. soutěž NSS, Jinolice, 16.- 18.9.

2.500 Kč

ME sekce NS
5.000 Kč*

ME sekce NS, Petrohrad 9. - 14.8.
Soustředení talentované mládeže
Lo-16+17, 1. a 2. soutěž NS, Běleč n/O 27. - 29.5.

Kč*

Dotace na podporu talentované mládeže
Průběžně

45.000 Kč

Klubové soustředění mládeže
Žádá si každý klub sám

100.000 Kč na celý KLoM ČR

*) výše dotace bude ještě upřesněna

Vysvětlení k účasti závodníků na jednotlivých závodech:
1) Klubová soutěž
- Klubovou soutěž může pořádat jakýkoliv klub či subjekt. Soutěž není uváděna
v kalendáři KLoM. Této soutěže se může zúčastnit kdokoliv, i nečlen SMČR.
2) Veřejná soutěž a soutěž MiČR
- Veřejné soutěže a soutěže MiČR se může zúčastnit jen člen SMČR. Obě soutěže
jsou uváděny v kalendáři KLoM. Ve výsledkové listině musí být uvedena jak licence,
tak i klub v rámci SMČR, zároveň zde může být uvedena doplňující informace o
klubu.
- V praxi to má vypadat následovně. Závodník, který je registrován v DDM, si zaplatí
členské příspěvky v SMČR (žádný předpis nezakazuje členství i v jiné organizaci než
DDM) a ve výsledkové listině bude uveden pod klubem SMČR a zároveň pod svým
„mateřským“ DDM. Závodník tak svými výsledky může pomoci prezentaci DDM.
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- Důvod, proč musí být závodník členem SMČR, je dán dotační smlouvou mezi
SMČR, Ministerstvem školství a Mezinárodním olympijským výborem. Ve smlouvách
s těmito dvěma organizacemi je uvedeno, že dotaci může přijímat jen člen SMČR.
- Výše dotace na mládežnické mistrovství ČR je dost vysoká, lze ji tedy zároveň
použít na věcné dary, stálo by tedy za to přijmout tento kompromis a stát se členem
SMČR. Poté bude závodník moci uvést ve výsledkové listině i svoje „mateřské“ DDM.
Z této dotace tak napomůžeme mládeži k jejímu rozvoji pomocí materiální podpory.
Pořadatel v Borovanech bude mít mezi věcnými dary RC soupravy, baterie,
stavebnice, laminátové trupy, atd. Myslím, že by to stálo přinejmenším za úvahu.

Vyúčtování soutěží – věcné dary, poháry:
- Vždy si pečlivě přečtěte smlouvu mezi SMČR a vaším klubem.
- Jsou dva typy dotací:
1) Seriály MiČR dospělých a juniorů – dotace z Ministerstva školství
- Vyúčtování celé dotace kontroluje na SMČR kontrola z NKÚ. Podle NKÚ spadají
poháry pod věcné dary a nelze je tedy zařadit do vyúčtování.
- Medaile, diplomy, služby, cestovní náhrady a jiné lze do vyúčtování zařadit.
2) Krajské postupové soutěže a MiČR mládeže – dotace z Českého
olympijského výboru
- Do vyúčtování lze zařadit poháry, věcné dary, medaile, diplomy, služby, cestovní
náhrady, atd.

Dne 28. února 2016 vypracoval Jan Jedlička, vedoucí sekce
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