Zápis č. 1/2014
Ze zasedání předsednictva KLoM ČR 29. 03. 2014 v Hradci Králové.
Přítomni : Luděk Mátl, Petr Vaněrka, Bc.Ladislav Douša, Jiří Nosek, Jiří Lejsek, Mgr.
Miroslav Navrátil.
Omluven: Alois Vašíček (mimo ČR – zástupem pověřen tajemník J.Lejsek)
Ing. Zdenka Dostálová ( hospitalizace – pověřen zástupem M. Miletín)
Pavel Novotný ( zástupem pověřen Ing. J. Pešek)
1. Schůzi zahájil předseda Pan Luděk Mátl v návaznosti na ukončení konference
SMČR v 15,45
Uvedl, že se jedná o první schůzi v novém složení předsednictva a uvedl svou
představu, že budou jednání probíhat věcně a pro tuto schůzi, že je limit ukončení
17.00.
2. Schválení J. Lejska ve funkci tajemníka KLoMČR na další volební období
Hlasování: pro: Mátl, Vaněrka, Nosek, Miletín, Ing. Pešek – proti Bc Douša
Pro funkci tajemníka schválen Jiří Lejsek
3. Kontrola zápisu 2/2013 a výsledku konference KLoM ČR 2014
- Sportovní řády zatím nemají vyvěšeny sekce C a EX a mládež. Předsednictvo
požaduje vyvěšení do 15. 04. 2014.
Všeobecnou část mají k dispozici všichni vedoucí sekcí
4. Zprávy ze SMČR
WEB stránky SMČR – informace ze zasedání SMČR.
Předsednictvo SMČR nepovažuje za vhodné umísťování na stránky všech
odborností cizojazyčné dokumenty, pokud to není důležité.
K tomu KLoM ČR rozhodlo, že na stránky sekcí je vhodné umístit originální znění
propozic MS a ME cizojazyčně ( v angličtině) a k tomu vyvěsit i český překlad těchto
propozic. (přeložení propozic je v podstatě dost se opakující řada údajů, takže vedoucí
sekcí by je měli zvládnout, nebo využít znalého ze své sekce).
Ostatní cizojazyčné zprávy a propozice jiných soutěží (mezinárodních či
veřejných v jiných státech) nevyvěšovat, jen dát upozornění v aktualitách, s odkazem
na cizojazyčnou zprávu přímo, nebo vyžádání elektronického zaslání takových
propozic u vedoucího sekce.
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5. Zprávy z Navigy
- předsedovi předán přístupový kód vstupního hesla pro funkcionáře ČR na
stránky Naviga.
- dodatečně po dohodě bude předán kód vedoucí sekce M Ing. Dostálové.
- Předsednictvo vzhledem k mezinárodním soutěžím Naviga v sekcích FSR a
S rozhodlo uhradit Navize roční poplatek za všechny sekce.
6. Rozpis finančních příspěvků na mistrovské soutěže 2014
Rozpis příspěvků na mistrovské soutěže a soutěže žáků byl předložen ke
kontrole členům předsednictva a poté schválen. Rozpis je přílohou tohoto zápisu.
7. Zajištění výjezdů na MS a ME
Vedoucí výprav jsou povinni předat sekretariátu jména účastníků vč. velikostí
triček (nově vč. C).
- MS FSR Dessau !!! – FSR WORLD (UIM) – konec července
Vedoucí : Petr Vaněrka

Počet závodníků: zatím nejasný

Dotace : Vzhledem k tomu, že se nejedná o soutěž Naviga, nelze přidělit finanční
prostředky z MŠMT. Pokud budou další prostředky, budou přednostně poskytnuty i na
toto MS pořádané pod hlavičkou FSR-WORLD.
- MS S – ISAF : místo
ved. Pavel Novotný

termín:
Počet závodníků : 2

Dotace : 10.000,- MS - C – St. Zagora 28.06. – 06.07. Naviga oznámila až v únoru
Ved : Alois Vašíček,

počet účastníků: 5 a celkem 10 modelů

Schváleno zapůjčení Ducata SMČR – odpovědný za provoz vedoucí sekce Alois
Vašíček, druhý řidič J. Kopecký.
Dotace - vzhledem k pozdnímu nahlášení Navigou nebylo možné zahrnout do
požadavku na státní reprezentaci. Částka, která byla původně plánovaná pro FSR a
tam nemůže být poskytnuta, byla ve výši 36, tis. přesunuta na MS C.
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ME M - Kolomna, Rusko 05. – 12. 08. Naviga oznámila až v únoru
Vedoucí:

Počet závodníků: 10 - úvaha

Dotace – nebylo možno v termínu požádat
Účast závodníků ČR je zatím nejasná (transport přes UKR v dané polit. situaci)
V termínu není možné zapůjčení Ducata
ME NS – Kaliningrad – Ruská enkláva. – 22. – 27. 07. 2014
Vedoucí : Bc. Douša Ladislav,

Počet účastníků : nesdělen

Dotace : 26.000,V termínu není možné zapůjčení Ducata.
8. MČR žáků + soustředění mládeže.
- Zajištění MČR žáků : 24.000,-Kč + medaile a diplomy od SMČR
Termín a místo MČR : 13. – 15. 06. – Borovany, rybník Pražan
- Soustředění talentované mládeže :
- Na soustředění talentované mládeže sekcí FSR, M, NS částka
- Krajská kola postupových soutěží mládeže : 1.500,- Kč
- Týdenní soustředění mládeže sekce Mládež a EX se uskuteční ve středisku
Protivanov v termínu 10. – 17. 08. 2014 pod vedením vedoucího sekce J. Noska
Předpokládaná dotace 40,000,9. Rozhodčí
Na tento rok nebylo potřebné a ani plánováno žádné školení rozhodčích.
Všeobecně platnost průkazů evidovaných rozhodčích je 4 roky, školení lze
pořádat jednou za tři roky
Předseda NS přesto uspořádal neohlášené školení. Proběhlo tedy na vlastní
náklady účastníků.
Současný stav rozhodčích v jednotlivých sekcích (součet mezinárodních trvalých a
evidovaných) :
Sekce C – 11, sekce FSR – 12, sekce M – 15, sekce NS – 70, sekce S – 3,
sekce Mládež a EX – 17.
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Vedoucí sekce vyjme ze seznamu evidovaných rozhodčích ty, kteří v loňském
roce již ve funkčním období tří let nepracovali, starší 60let do trvalých. Do roku 2016
sníží počet rozhodčích v sekci na počet max. 35 (součet mezinárodních a
evidovaných). Pro tyto bude pak uskutečněno mimořádné doškolení a všichni budou
mít na další 4 roky platné průkazy (sjednocení doby platnosti).
Vyvěšení seznamů rozhodčích chybí u sekcí C a S – současný stav doplní na
stránky do 15.04.
- pro zajištění kvalitního hodnocení v sekci C bude před příští sezónou
uspořádáno školení (pro C nebylo již 6 let) se zaměřením na odlišnosti hodnocení ve
třídách C6 a C7. Předpoklad 10-12 osob.
10. Různé
- Upřesnit Směrnici č. 10 SMČR – o účasti žáků organizovaných v Domech dětí a
mládež na soutěžích žáků vč. Mistrovství ČR – žáků lodních modelářů (nečlenové
SMČR).
- Tajemník na žádost sekce FSR odešle na Navigu vyjádření k organizaci MS FSR
a jeho rozdělení Naviga.
- Tajemník připraví a po schválení předsedou odešla na Navigu upozornění, že je
nutné, aby MS a ME Naviga byly zveřejněny na stránkách Naviga do konce roku
předcházejícího těmto akcím a dle pravidel Naviga a propozice MS 6 měsíců
před konáním a ME 4 měsíce před konáním těchto akcí.
11. Ukončení
Předseda ukončil zasedání v 16,50 poděkováním za účast a věcné jednání a
popřál bezpečnou jízdu všem do domovů.

Zapsal : Jiří Lejsek, tajemník
Schválil : Luděk Mátl předseda KLoM ČR

