KOMISE PRO VOLNÉ MODELY KLeM R

Záznam byl po elektronických p ipomínkách len komise dopln n a schválen.

ZÁZNAM
z jednání komise pro volný let, která se konala elektronicky v zá í 2010.
PROGRAM JEDNÁNÍ
Elektronického jednání se zú astnili - Ing. M. Chudoba, Ing. J. Vosejpka, V. Jiránek, J. Kubeš, J. Straka,
Ing. I. Ho ejší, Ing. V. Zima, MUDr. J. Hacar, A. Tvar žka
A – Kontrola záznamu z minulého jednání komise
- Plánovaná školení dobrovolného aktivu (rozhod ích) pro volný let v roce 2011
V únoru 2011 Praha 4 , termín bude up esn n do 20.10.2010
zodpovídá
A. Tvar žka
zodpovídá
MUDr. J. Hacar
V únoru 2011 Olomouc, termín bude up esn n do 20.10.2010
P edsednictvo KLeM zatím nesd lilo, jaké náhrady mohou dostat pozvaní lekto i (náhrady za
dopravu) ?
úkol trvá, pokusí zjistit zástupce v p edsednictvu KLeM R
- P edb žné požadavky na po ádání M R 2011 zaslat ke schválení p edsednictvu KLeM R do 10. 9. 2010
F1E

-

Hranice na Morav – MoK Aeroklub Hranice íjen 2010 splnil
Ing. V. Zima, termín konání bude up esn n v žádosti o za azení
do kalendá e

F1A, B, C

Kožlany – LMK Praha 4 ve spolupráci LMK Plasy a Stod
17.9.2011 náhradní termín 24.9. splnil A. Tvar žka

F1A, H, A3, P30, H mládeže

Letišt bude up esn no - LMK Varnsdorf Ing.J. Bartík
10. zá í 2010 splnil J. Straka

P3

Teplice – LMK Terezín J. Kubeš 17. – 18. 6. 2010 splnil trenér

F1D

Hrotovice – LMK Brno M. Kaplan 2.až 3.7. 2010 splnil J. Kubeš

F1E

-

Hranice na Morav – MoK Aeroklub Hranice íjen 2011 splnil
Ing. V. Zima, termín konání bude up esn n v žádosti o za azení
do kalendá e
1

F1A, B, C

Kožlany – LMK Praha 4 ve spolupráci s LMK Plasy a Stod
17.9.2011 splnil A. Tvar žka

F1A, H, A3, P30, H mládeže

Letišt bude up esn no - LMK Varnsdorf Ing.J. Bartík
10. zá í 2011 splnil J. Straka

P3

Teplice – LMK Terezín J. Kubeš 17. – 18. 6. 2011

F1D

Hrotovice – LMK Brno M. Kaplan 2. - 3. 7. 2011

Up esn ní
F1H, F1J, F1G

Ho ice – LMK Praha 4, Ing. M. Chudoba 24. 9. 2011 náhradní
termín 17.9. spln no Ing. M. Chudoba až v zá í

H, A3, P30

Hranice na Morav – MoK Aeroklub Hranice 3. zá í 2011
Ing. V. Zima, spln no Ing. M. Chudoba až v zá í

- Komise žádá p edsednictvo KLeM

R, aby k povinnostem šéftrenér a trenér ur ila jejich práva. Úkol
trvá zodpovídá Ing. J. Vosejpka

- Pro volné modely byla FAI v dubnu p ijata ada drobných zp esn ní pravidel.
P ijaté zm ny budou platit až pro rok 2011. Po p ekladu zašle Ing. I. Ho ejší o zm nách informaci i
Úkol trvá zodpovídá Ing. I. Ho ejší - termín prosinec 2010.
komisi volných model .
- Komise žádá p edsednictvo KLeM R o p e azení kategorie A6 z prozatímních do oficiálních – stav zjistí
Ing. J. Vosejpka
B - Jednání
1.

Zpracovat vyhodnocení P F1A, B, C
za celý rok do 31.8.2010
splnil Ing. J. Vosejpka
Kone né výsledky P 2010 pro kategorie F1A, B, C jsou na stránkách volného letu www.BVL.cz

2.

Požadavky na zm ny pravidel ve Sportovním ádu R a návrhy na pravidla pro nové kategorie.
do 9.9.2010
Zpracují trené i a ostatní lenové komise zašlou p edsedovi komise

3.

Zajistit, aby po adatelé M R 2011 nejpozd ji do 30.10 nahlásili schválené M R do kalendá e
sout ží SM R na rok 2011
zodpovídají trené i

C – R zné
- Ing. J. Vosejpka navrhuje za adit k projednání tyto body týkající se P 2011
a - Doporu it / nedoporu it používání "karti kové metody" m ení na sout žích, kde si sout žící m í
navzájem – projedná se na dalším zasedání na Rané
b - Dávám ke zvážení len m komise, jestli by nebylo vhodné nastavit minimální po et kol, kdy se bude
sout ž P po ítat do celkových výsledk . Podle sou asných pravidel sta í 1 kolo k ur ení po adí, což vede k
divokým výsledk m - viz lo ský (2 kola) a letošní Všechov (3 kola). Byla by to i motivace pro organizátory
neukon ovat p ed asn sout ž. Moje p edstava byla minimáln 5 kol. Ale m že to být i kontraproduktivní a
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v p ípad nep íznivého po así se to m že zvrhnout v n jaký ne ekaný nesmysl. Proto vás prosím o názor k
tomuto - projedná se na dalším zasedání na Rané
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