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ZÁZNAM
z jednání komise pro volný let, které se konalo 21. 5. 2011 na Všechov .

JEDNÁNÍ
P ítomni
Ing. M. Chudoba, Ing. J. Vosejpka, J. Kubeš, J. Straka, Ing. I. Ho ejší, A. Tvar žka
Omluveni
MUDr. J. Hacar, Ing. V. Zima
A – Kontrola záznamu z minulého jednání komise
- Hodnocení školení dobrovolného aktivu (rozhod ích) pro volný let v roce 2011
Školení 12. 2. 2011 v Praze – ú ast 22 + 1 nespl oval v kový limit. Seznam odeslán
J. Vosáhlovi.
Lekto i Ing. I. Ho ejší a A.Tvar žka.
Školení 12. 2. 2011 v Olomouci – ú ast 8 z toho 2 nespl ovali v kový limit
lektor MUDr. J. Hacar.
- M R 2011 uvedené v kalendá i sout ží
- Zm na termínu konání M R v Hranicích 22. 10. 2011 s ohledem na ú ast repre na vrcholné akci.
- Pro volné modely byla FAI p ijata ada drobných zp esn ní pravidel. P eklad je obsažen v pravidlech FAI,
který je na stránkách Svazu modelá .
- Trené i vypracovali seznam reprezentant na rok 2011 a kritéria výb ru reprezentant na rok 2012. Na
základ požadavku p edsedy KLeM R Ing. P. Cejnara upraví trené i kritéria tak, aby se p edešlo
stížnostem.
- Soust ed ní junior prob hla na podzim 2010 a na ja e 2011 na Všechov .
B - Jednání
- Hodnocení žeb í k za rok 2010
Byly zpracovány pro všechny kategorie. Zpracovatelé Ing. M. Chudoba a A. Tvar žka navhli pro své
kategorie vypracovat vzorovou tabulku a zve ejnit ji v asopise VL. Úkol pro výše jmenované.
- P edb žné tipy na po adatele M R.
F1E
íjen Raná J. Kubeš
F1A, B, C
zá í Olomouc Z. Havelka
F1A, H, A3, P30, H mládeže
??? trenér J. Straka
F1D
Brno M. Kaplan
P3
Kardašová e ice J. Kubeš
F1H, F1J, F1G
zá í Hranice Ing. V. Zima
H, A3, P30
zá í nebo íjen Bílina M. Znamená ek
Trené i zajistí, aby po adatelé do 15. íjna M R zapsali do kalendá e sout ží.
- Karti ková metoda – na jednání komise v íjnu bylo dohodnuto, že v roce 2011 prob hnou dobrovoln
zkušební sout že P a po skon ení sezóny budou tyto zkušenosti vyhodnoceny komisí pro volný let. Dále
bylo schváleno, aby si po adatel P v 2011 zvolil zp sob provedení sout že. Bylo navrženo, aby byl taky
vyzkoušen zp sob umíst ní tabulí se startujícími a asom i i samostatn pro jednotlivé kategorie F1A, F1B,
F1C a zp sob záznamu do výsledkové tabule po ukon ení letového kola. P pro rok 2011 - od ledna jsou na
www.bratrstvo volného letu pravidla, kde je mimo jiné bod, že je možné pro každou kategorii postavit

2

odd lenou sadu výsledkové a startovní tabule s vlastním administrátorem. Koordinátor nedoporu uje záznam
do výsledkové tabule po ukon ení letového kola.

C – R zné
- zm na telefonních ísel - MUDr. J. Hacar 777157004 a 774525684 soukromý mobil 608621676
- Ing. I. Ho ejší navrhl zpracování podmínek pro reprezentanty, aby nedocházelo k tomu, že n který
len nebude spolupracovat s družstvem na vrcholné akci. Dále provád t kontrolní soust ed ní reprezentant ,
aby se zlepšily jejich výkony na ME a MS. Návrh pro zlepšení výsledk zpracuje v hlavních rysech
Ing. I. Ho ejší.
- Ing. M. Chudoba navrhl, aby se hodnotili všichni ú astnicí v P s po tovými koeficienty. Dojednají Ing.
M. Chudoba s koordinátorem P Ing. J. Vosejpkou.
- Po skon ení jednání komise ešila elektronicky stížnost na nominaci junior na ME. Komise rozhodla
hlasováním, že trenér J. Straka upraví nominaci tak, aby spl ovala platná kritéria výb ru repre. Termín pro
trenéra byl ur en do 5. 6. 2011, aby p edsednictvo KLeM ji mohlo schválit na svém zasedání 10. 6.
- Ing. M. Chudoba navrhuje, aby na M R kategorií, ze kterých se nevybírá repre, se mohla provád t
samom ením.
D - Informace z p edsednictva SM R a KLeM R – výb r ze stránek svazumodelru
- Schválen nový termín podání p ihlášek ve všech kategoriích sout ží - byl stanoven na 15.10. p íslušného
roku pro sout že roku následujícího.
- Nový termín pro odevzdání žeb í k p edsednictvu KLeM R je 5. 1. následujícího roku.
- Platnost rozhod ích od roku 2015 bude pro všechny 4 roky, potom musí absolvovat školení.
- Neú ast M. Berka na ME – TM a trenérem na tuto akci byl Ing. M. Chudoba, který sd lil, že se nemohli
Berkové zú astnit ME z vážných rodinných d vodu. Za jednoho jel náhradník P. Matocha a za druhého
po adatel vrátil výprav poplatek, který byl rozpušt n mezi ostatní leny družstva a použit na úhradu výdaj
souvisejících s repre družstvem.

V Praze 1. 6. 2011

zapsal A. Tvar žka
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