Informační zpravodaj pro raketové modeláře - listopad 2021
1) Soutěže seriálu MČR proběhly v Letovicích, Krupce, Českém Těšíně, Suchém, na Svojku a Koprníku. Všechny
seriálové soutěže MČR proběhly v pořádku, některé v přeložených termínech, několik se jich bohužel nekonalo.
Všem pořadatelům patří poděkování za organizaci. Celkové vyhodnocení MČR vzhledem k situaci s Covid19
bohužel v Krupce neproběhlo. Uvidíme, jestli se podaří vyhodnocení provést na konferenci. Jirka Kašpar vznesl
i pár negativních postřehů ze soutěže v Letovicích, kdy při malém počtu závodníků S8D a S8EP převyšoval počet
časoměřičů počet závodníků (velké nároky na počet rozhodčích). Dále bude potřeba vyřešit nedostatek altimetrů
a nespolehlivost stávajících. U soutěže Velkých raket se u letošního hodnocení ukázaly drobné nedostatky, proto
pro ročník 2022 dojde k drobným úpravám.
2) Soustředění talentované mládeže a soustředění reprezentace ČR proběhlo v srpnu 2021 týden po sobě na letišti
Srbický pahorek u Krupky dle plánu, který byl zaslán na sekretariát SMČR. Během soustředění se létalo
tréninkově v kategoriích S3A, S4A, S5, S6A, S9A, S8D, S8D/P,S8E/P a velké rakety. Všichni účastníci měli
zajištěný pitný režim i stravování. Snídaně a večeře byly na letišti a na obědy se jezdilo do RMK Krupka. Na
letišti byly dvě TOI TOI.
Nakoupený materiál od SMČR byl použit na soustředění.
3) Soutěže v ČR jsou na rok 2022 předběžně plánovány v : Letovicích 26. 3. okres mládež, 9.4. JM kraj mládež,
seriál MČR 23. 4., 10.9. dlouhý streamer, v Č. Těšíně – kraj mládež 9.4., MČR mládeže 18.6., MČR 23.-24.9,
v Krupce - kraj mládež 9.4., MČR S8 2.4., Mladá Boleslav – MČR S8 14.5. , Velké rakety 7.5. Svojek, 25.6.
Suché, 1.10. Koprník, velké rakety v Krupce kraj mládež 10.4. , MČR mládež 20.10.?
Kalendář soutěží je zatím jen v předběžné verzi. Finalizace proběhne až budou známy termíny SP.
Pokud je v roce jen jedna soutěž v kategorii – pořadatel soutěže vyhlásí mistra ČR na konci soutěže
na místě.
4) Přes neustálé hledání, osobní setkání a diskuse (proběhnuvší hlavně na soutěžích), se stále nedaří najít vhodného
a ochotného kandidáta na trenéra reprezentace (nejsou žádné návrhy ani nabídky). Prozatím (dokud není trenér)
na základě výsledků navrhuje prezident KRaM reprezentaci a rada KRaM ( pokud s tím souhlasí) ji schválí.
U funkce vedoucím teamu („TM“) české reprezentace je situace vzhledem k náročnosti ještě složitější. Při
plnění základních povinností „TM“ (jako organizace výjezdů, jejich včasné vyúčtování, komunikace se závodníky,
organizátory mezinárodních soutěží, rozhodčími, radou KRaM,….) je třeba mj. jazykové vybavení, odbornost,
znalost pravidel i další dovednosti jako schopnost komunikovat, motivovat, vést tým a další.
Tohoto nelehkého úkolu se v roce 2019, kdy se této funkce nechtěl nikdo zhostit, ujala Klára Dušková. Po ME
2019 se mezi závodníky ozývaly hlasy s nespokojeností vedení týmu a ze SMČR s vyúčtováním akce.
Po dlouhém hledání prezident KRaM navrhl Radě Gregora Stopu, kterého oslovil a Gregor na všechny požadavky
přistoupil. Kromě TM by překládal i pravidla pro ČR, což je zásadní věc. TM musí ovládat pravidla, aby týmu
mohl pomáhat.
Rada KRaM se vzhledem k jeho jazykovým a odborným znalostem (které mj. prokázal v rámci soutěží seriálu
MČR 2021) shodla na jmenování pana Gregora Stopy vedoucím teamu („TM“) české reprezentace. Přejeme mu
tímto hodně úspěchů a paní Kláře Duškové děkujeme za odvedenou práci v uplynulém období. Čeká nás v roce
2023 MS v USA a tam musíme mít schopného a kvalitního TM, kterého budou akceptovat reprezentanti, Rada i
SMČR.
5) ME 2022 se uskuteční v Srbsku v Zerjaninu pravděpodobně od 20.8. do 28.8.2022.
Širší nominace na ME 2022: senioři: Zdeněk Kolář, Viktorie Tržilová, Petr Pazour, Milan Kučka, Bedřich Pavka,
Josef Ferbas, Jaromír Chalupa, Petr Dubina, Jan Kucharzyk, Jan Čerepjuk, Roman Marek
junioři: Daniel Pavka, Matyáš Střeska, Piotr Štirba, Jan Stopa, Adam Stopa, Jakub Sikora, Petr Šic
TM: Gregor Stopa
6) Návrh rozpočtu na ME 2022, který vypracoval a na SMČR zaslal B. Pavka, počítá s účastí 23 osob. Náklady „na
hlavu“ vychází cca na 15.000,- Kč u juniora a na 20.000,- Kč u seniora ( dle jeho účasti v kategoriích ).

7) Konference raketových modelářů a volby do rady KRaM by se mohla uskutečnit v Krupce koncem ledna či během
února 2022 (bude záležet hlavně na epidemiologické situaci).
Předpoklad účasti bude očkování proti Covid-19!!!
Předpokládá se účast do 20 osob. Nominační klíč vychází z doporučení předsednictva SMČR:
Každý klub má právo na konferenci vyslat delegáta(ty), který(ří) ho zastupuje(í). Klub do 10 členů má jednoho
delegáta, klub s 11 až 30 členy může mít dva delegáty, klub s 31 – 60 členy může mít 3 delegáty a klub s více
než 60 členy může mít 4 delegáty. Každý delegát má na konferenci takovou váhu hlasů, kolik členů zastupuje,
tj. u větších klubů se váha hlasu dělí mezi delegáty. Delegát zastupuje členy, kteří k datu konání konference
dosáhli 18ti let a v evidenčních kartách SMČR jsou přihlášeni k raketomodelářské odbornosti.
Pro účast na konferencích je rozhodující členská základna k 15.1.2022, ke stejnému datu musí mít zastupovaní
členové zaplacené členské příspěvky na r. 2022.
POZOR !!!
Delegáty mohou vyslat kluby, které mají ve spolkovém rejstříku zapsaného předsedu klubu v
4letém funkčním období, tj. s datem vzniku funkce ne starším než 4 roky k termínu dané
konference. Je přípustná účast klubů, které provedou na členské schůzi novou volbu předsedy a
dodají veškeré dokumenty na sekretariát SMČR do 15.1.2022.
Informace a vzory dokumentů jsou na stránkách svazu:
https://www.svazmodelaru.cz/2021/11/05/nove-volby-predsedu-pobocnych-spolku-nutne-pro-konference/
8) Světový pohár v ČR zorganizuje RCSO Český Těšín, pravděpodobně 23.-24.9.2022
9) Školení rozhodčích by dle situace mohlo proběhnout koncem ledna v Krupce po ukončení konference raketových
modelářů.
10) Rada se shodla na ponechání aktuálního seznamu mezinárodních rozhodčí (Pavka, Pavková, Indruch, Kašpar,
Kuda) s tím, že po sezóně bude dle situace doplněn o G. Stopu. Seznam/návrh mezinárodních rozhodčích zašle
B. Pavka na SMČR.
11) Soustředění reprezentantů zajistí M. Kučka v Letovicích. Vhodný termín se jeví v intervalu 1.– 6. 7. 2022
12) RŮZNÉ
- vážení kolegové - modeláři, zasílejte prosím radě KRaM návrhy kandidátů do síně slávy
- závodníci České republiky jsou povinni létat v ČR, na MS, ME a SP dle pravidel FAI, kde jsou zakázány kovové
komponenty modelu, což se vztahuje i na průšlehové trubičky z hliníku (u vícestupňových modelů S1,S5,S7)
- výsledky v roce 2022 bude opět přepočítávat Jaroslav Chmelík, žádáme ředitele soutěží MČR, aby mu
výsledkové listiny posílali včas
- zájemci o raketové motory z Polska, kontaktujte prosím B. Pavku, který je objedná najednou, ale každý si je
zaplatí sám, objednávky do konce ledna 2022
- Připomínáme povinnost zaslání „Přehledu o majetku a závazcích“ za rok 2021 do března 2022
- Poděkování za diplomy KRaM, pro vyhlášení celkových výsledků seriálu MČR, které navrhl a vyrobil Petr
Vysloužil. Diplomy budou pořadatelům soutěží na vyžádání k dispozici u B. Pavky nebo P. Vysloužila.

Kontakty na členy rady KRaM ČR a TM :

Bedřich Pavka
Jarda Chmelík
Jirka Kašpar
Petr Vysloužil
Petr Pastuszek

bpavka@volny.cz / +420 607663571
jara.chmelik@seznam.cz/ +420 732837246
kasparj45@seznam.cz / +420 606803431
petrvys@volny.cz / +420 603461444
p.pastuszek@seznam.cz/ +420 603528360

Gregor Stopa

gstopa@volny.cz / +420 603478692

