KOMISE PRO VOLNÉ MODELY KLeM R

PROJEDNANÝ ZÁZNAM
z jednání komise pro volný let, které se konalo 16. íjna 2011 na Rané.
UPRAVENÝ PO P IPOMÍNKÁCH LEN KOMISE
JEDNÁNÍ
P ítomni
Ing. M. Chudoba, Ing. J. Vosejpka, J. Kubeš, Ing. I. Kornatovský, Ing. I. Ho ejší, Ing. V. Zima A. Tvar žka
Nep ítomní
MUDr. J. Hacar, J. Straka
A – Kontrola záznamu z minulého jednání komise
- P edsednictvo KLeM R stanovilo termín podání p ihlášek ve všech kategoriích sout ží - 15.10.
p íslušného roku pro sout že roku následujícího.
- Rovn ž v tomto termínu musí být p edány návrhy od trené na širší repre družstva p edsedovi komise,
který tyto p edá KLeM R..
- 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.
B - Jednání
1 - Byly up esn ní projednány po adatele na M R 2011.
F1E
íjen Raná J. Blažek
F1A, B, C
zá í Olomouc Z. Havelka
F1A, H, A3, P30, H mládeže
zá í Kožlany Ing. I. Kornatovský
F1D
Brno M. Kaplan
P3
ernošice L. Apeltauer
F1H, F1J, F1G
zá í Hranice Ing. V. Zima
H, A3, P30
zá í Panenský Týnec M. Znamená ek
Trené i zajistí, aby po adatelé do 15. íjna M R zapsali do kalendá e sout ží.
.
2 – Návrhy nominací do širších repre družstev na 2012 byly p edány KLeM R
Širší repre jsou 6-ti lenná- první t i budou repre a další t í náhradnici.
3 - Kriteria výb ru reprezentant na 2012
Byla komisi schválena již loni a jsou platná. Pro juniory m ly být upravena – trenér J.Straka nesplnil.
Bylo dohodnuto, že kriteria na 2013 zašlou trené i elektronicky p edsedovi komise.
To splnil Ing. I. Kornatovský pro F1A,B,C , Ing. V. Zima pro F1E a J. Kubeš pro F1D .
Pro juniory F1A, F1B, F1P J. Straka –nesplnil. .
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4 – Byla provedená informace o dosažených výsledcích repre družstev z vrcholných akcí 2011.
5 - Požadavek na soust ed ní junior 2012 J. Straka - ješt nep edal
6 – Prob hla diskuze o p íprav repre podle návrhu Ing. I. Ho ejšího a protinávrhu Ing. J. Vosejpka
Ing. I. Kornatovský zpracuje z návrhu Ing. I. Ho ejšího návrh pro zlepšení p ípravy repre a návrh požadavk
k zapracování do povinností a práv trenér .
Zodpovídá Ing.I. Kornatovský termín 31.3.2012
7 - Karti ková metoda pro P – bylo dohodnuto, že každý po adatel P poháru zvolí zp sob, který mu
vyhovuje.
- Po projednání návrhu Ing. M. Chudoby, aby se hodnotili všichni ú astnicí v P s po tovými koeficienty.
Se dohodlo, že z stává stávající bodování P.
.
C – R zné
- Informace z p edsednictva SM R a KLeM R – výb r ze zápisu KLeM R pro volné modelá e
ze stránek svazumodelru.
- Komise navrhuje posunutí termín nominace širšího družstva z 15. íjna alespo na 15. prosinec, jelikož po
15. íjnu probíhají ješt sout že Sv tového poháru, které jsou na posouzení formy modelá e podstatné.
.
P ílohy
1. kritéria pro výb r repre pro rok 2012 a 2013

V Praze 6.11. 2011

zapsal A. Tvar žka
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P íloha .1

Kritéria pro nominaci reprezentant na MS a ME leteckých modelá
v roce 2012 - 2013
Obecné podmínky:

1. lenem reprezentace m že být pouze len Svazu modelá
R (SM R)
2. Reprezentant souhlasí s podílem na úhrad náklad spojených s jeho výjezdem na MS, ME.
(výši podílu náklad sd lí nominovaným reprezentant m trenér p íslušné kategorie), p i nesouhlasu je ú ast nabídnuta
dalšímu v po adí.
3. Složení reprezenta ního družstva navrhuje trenér ve spolupráci s šéftrenérem p íslušné kategorie, p edsednictvo
KLeM R tento návrh pouze schvaluje.

KATEGORIE VOLNÝCH MODEL
Kategorie F1A,B,C - 2012

Trenér kategorií F1ABC bude jmenovat leny reprezenta ního družstva pro rok 2012.
Pomocná kritéria :
Po adí dle celkového sou tu získaných bod ze sout ží roku 2011
Body se zapo ítávají následujícím zp sobem:
a) body získané ve sv tovém poháru dle oficiální výsledné tabulky
b) body získané v eském poháru dle oficiální výsledné tabulky
c) body za po adí z mistrovství R obodované dle pravidel sout že P vynásobené koeficientem 1,5
d) body za po adí z MS nebo ME obodované dle pravidel sout že SP vynásobené koeficientem 2

e) len družstva se zaváže, že se zú astní spolupráce s družstvem b hem akce – uvolnit jej m že pouze
TM družstva.

Kategorie F1A,B,C - 2013

Trenér kategorií F1ABC bude jmenovat leny reprezenta ního družstva pro rok 2013.
Pomocná kritéria :
Po adí dle celkového sou tu získaných bod ze sout ží roku 2012
Body se zapo ítávají následujícím zp sobem:
a) body získané ve sv tovém poháru dle oficiální výsledné tabulky
b) body získané v eském poháru dle oficiální výsledné tabulky
c) body za po adí z mistrovství R obodované dle pravidel sout že P vynásobené koeficientem 1,5
d) body za po adí z MS nebo ME obodované dle pravidel sout že SP vynásobené koeficientem 2

e) len družstva se zaváže, že se zú astní spolupráce s družstvem b hem akce – uvolnit jej m že pouze
TM družstva

Zpracoval trenér F1A,B,C Ing. Ivo Kornatovský

Kategorie F1A,B,P junio i - 2012
Nezpracoval trenér – nekomunikuje - lenové komise navrhnou jak toto ešit ?

Navrhuji tyto kriteria

Trenér kategorií junior F1AB bude jmenovat leny reprezenta ního družstva pro rok 2012.
Pomocná kritéria :
Po adí dle celkového sou tu získaných bod ze sout ží roku 2011
Body se zapo ítávají následujícím zp sobem:
a) body získané ve sv tovém poháru - po adí junior body jako pro P
b) body získané v eském poháru - po adí junior body jako pro P senior
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c) body za po adí z mistrovství R obodované dle pravidel sout že P vynásobené koeficientem 1,5
d) body za po adí z mistrovství R mládeže obodované dle pravidel sout že P vynásobené koeficientem 1,5
e) body za po adí z MS nebo ME obodované dle pravidel sout že SP vynásobené koeficientem 2
f) body za po adí z MS nebo ME junior obodované dle pravidel sout že SP vynásobené koeficientem 2

Kategorie F1A,B,P junio i - 2013
Nezpracoval trenér – nekomunikuje - lenové komise navrhnou jak toto ešit ?

Navrhuji tyto kriteria

Trenér kategorií junior F1AB bude jmenovat leny reprezenta ního družstva pro rok 2012.
Pomocná kritéria :
Po adí dle celkového sou tu získaných bod ze sout ží roku 2011
Body se zapo ítávají následujícím zp sobem:
a) body získané ve sv tovém poháru - po adí junior body jako pro P
b) body získané v eském poháru - po adí junior body jako pro P senior
c) body za po adí z mistrovství R obodované dle pravidel sout že P vynásobené koeficientem 1,5
d) body za po adí z mistrovství R mládeže obodované dle pravidel sout že P vynásobené koeficientem 1,5
e) body za po adí z MS nebo ME obodované dle pravidel sout že SP vynásobené koeficientem 2
f) body za po adí z MS nebo ME junior obodované dle pravidel sout že SP vynásobené koeficientem 2

Kategorie F1D - 2012

Výb r len seniorského i juniorského družstva v kategorii F1D pro rok 2012 .
- Repre družstvo vybrat z výsledk žeb í ku za rok 2011 a M R.
- V p ípad rovnosti as ze sout ží p ihlédnout k výsledk m z M R.
- Stejná kriteria platí pro seniory i juniory,
- (Souhlas jmenovaných s finan ní ú astí na akci.)
Podle celkového umíst ní v roce bude možno jmenovat repre družstvo do konce roku, tedy až po zpracování
žeb í ku za rok 2011.

Kategorie F1D - 2013

Výb r len seniorského i juniorského družstva v kategorii F1D pro rok 2013 .
- Repre družstvo vybrat z výsledk žeb í ku za rok 2012 a M R.
- V p ípad rovnosti as ze sout ží p ihlédnout k výsledk m z M R.
- Stejná kriteria platí pro seniory i juniory,
- (Souhlas jmenovaných s finan ní ú astí na akci.)
Podle celkového umíst ní v roce bude možno jmenovat repre družstvo do konce roku, tedy až po zpracování
žeb í ku za rok 2012.
Zpracoval trenér F1D Josef Kubeš

Kategorie F1E - 2012

Za azení do reprezenta ního družstva R v kat. F1E pro rok 2012 bude nabídnuto senior m a junior m v po adí dle
sou tu bod ze ty nejlepších výsledk v R (ze sout ží dle seznamu) + M- R ( M- R se bude hodnotit jako jedna
sout ž p i jakémkoliv po tu odlétaných kol – body se budou p id lovat z celkového po adí).
Bodové hodnocení:
umís 1.
2.
t ní
8
body 10

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6

5

4

3

2

1

4

Maximální po et zapo ítávaných sout ží je tedy 5 a max. možný po et dosažených bod je 50.
V p ípad rovnosti sou tu dosažených bod na kterémkoliv míst ur uje po adí další kriterium:
1. lepší celkové umíst ní na M- R 2011
2. lepší páté umíst ní na hodnocené sout ži v kalendá i v R

Kategorie F1E - 2013

Jako nomina ní kritéria pro kategorii F1E, podle kterých se bude létat sezóna 2012 a sestavovat
reprezenta ní družstvo pro MS 2013 na Slovensku, budou následující:

Za azení do reprezenta ního družstva R v kat. F1E pro rok 2013 bude (nabídnuto se souhlasem
finan ní spoluú asti p i hrazení náklad ) na MS prvním t em /v p ípad odmítnutí dalším/ senior m a
junior m v po adí dle sou tu bod ze ty nejlepších sout ží v R (dle
seznamu) + M- R ( M- R se bude hodnotit jako jedna sout ž p i jakémkoliv po tu odlétaných kol – body
se budou p id lovat z celkového po adí).
Bodové hodnocení je následovné:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

10 bod
8 bod
6 bod
5 bod
4 body
3 body
2 body
1 bod

Maximální po et zapo ítávaných sout ží je tedy 5 a maximáln možný po et dosažených bod je 50.
V p ípad rovnosti sou tu dosažených bod na kterémkoliv míst ur uje po adí další kriterium:
1. lepší celkové umíst ní na M- R 2012
2. lepší páté umíst ní na hodnocené sout ži v kalendá i v R
Do hodnocení repre nominace jsou za azeny sout že:
Bude up esn no po sestavení kalendá e sout ží na rok 2012 p ed zapo etím sezony
Poznámka:

Body z jednotlivých sout ží se budou p id lovat jako ve sv tovém poháru, tedy za celkové
po adí (junio i a senio i dohromady). Z celkového po adí se pak navíc vy lení samostatné
po adí junior .

Zpracoval trenér F1E Ing. Vojt ch Zima
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