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Kriteria na rok 2010  
pro nominaci reprezentantů na MS a ME leteckých modelářů v roce 2011 

 

KATEGORIE VOLNÝCH MODELŮ 

Kategorie F1ABC 

Nominační kriteria pro výběr reprezentace v kategorii F1ABC senioři na MS 2011 v Argentině (platí pro 

létání v roce 2010): 

 Členství v reprezentačním družstvu pro rok 2011 bude nabídnuto se souhlasem finanční 

spoluúčasti při hrazení nákladů na MS prvním třem (v případě odmítnutí dalším) soutěžícím v pořadí dle 

celkového součtu získaných bodů ze soutěží roku 2010. 

 Body se započítávají následujícím způsobem: 

a) body získané ve světovém poháru dle oficiální výsledné tabulky. 

b) body získané v českém poháru dle oficiální výsledné tabulky vynásobené koeficientem 1,5. 

c) body za pořadí z mistrovství ČR obodované dle pravidel soutěže ČP vynásobené koeficientem 1,5. 

d) body za pořadí z MS nebo ME obodované dle pravidel soutěže SP. 

 

Zpracoval trenér F1ABC,  ing.Michal Chudoba 

 

Kategorie F1A,B,P 

Nominační kriteria pro výběr do reprezentace v kategoriích F1A,B,P junioři na ME 2011 ve Slovinsku 

(platí pro létání v roce 2010): 

 

Kategorie F1A: 8 reprezentantů 

- 3 stávající reprezentanti  

- 1 z MR juniorů    

- 1 z MR žáků     

- 1 „divoká karta“   

- doplnit do celkového počtu podle žebříčku 2009 juniorů a žáků podle dosaženého času  

 

Kategorie F1B: 5 reprezentantů  

- 3 stávající reprezentanti  

- 1 z MR juniorů 

- 1 „divoká karta“ 

 

Kategorie F1P: 3 reprezentanti 

- 3 „divoká karta“ 

 

Výběr do užšího reprezentačního družstva na základě součtu dosažených výsledků na výběrové soutěži 

v rámci podzimního(2010) a jarního(2011) soustředění. Podmínkou zařazení do družstva je předložení tří 

letu schopných modelů, ochota finančně se podílet na krytí nákladů spojených s reprezentací a schopnost 

pracovat pro team (návratová služba, obsluha radiostanice, vypouštění modelů...). 

Zpracoval trenér F1ABP junioři, Jaroslav Straka 

 

Kategorie F1D 

Nominační kriteria pro výběr do reprezentace v kategorii F1D senioři a junioři na ME 2011 v Srbsku 

(platí pro létání v roce 2010): 

Výběr členů seniorského i juniorského družstva bude proveden ze tří soutěží F1D létaných v roce 2010 

(LMK Terezín - Teplice, 2x LMK Brno) a MČR v sportovní hale v Hrotovicích.  
 

Zpracoval trenér F1D, Josef Kubeš 
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Kategorie F1E 

Nominační kriteria pro výběr do reprezentace v kategorii F1E senioři a junioři na MS 2011 v Srbsku(platí 

pro létání v roce 2010): 

Zařazení do reprezentačního družstva ČR v kat. F1E pro rok 2011 bude nabídnuto se souhlasem finanční 

spoluúčasti při hrazení nákladů na MS prvním třem /v případě odmítnutí dalším/ seniorům a juniorům 

v pořadí dle součtu bodů ze čtyř nejlepších soutěží v ČR (dle 

seznamu) + M-ČR  ( M-ČR se bude hodnotit jako jedna soutěž při jakémkoliv počtu odlétaných kol – 

body se budou přidělovat z celkového pořadí).  

 

Bodové hodnocení je následovné: 

1. místo 10 bodů 5. místo   4 body 

2. místo   8 bodů 6. místo   3 body 

3. místo   6 bodů 7. místo   2 body 

4. místo   5 bodů 8. místo   1 bod 

 

Maximální počet započítávaných soutěží je tedy 5 a maximálně možný počet dosažených bodů je 50. 

V případě rovnosti součtu dosažených bodů na kterémkoliv místě určuje pořadí další kriterium:  

1. lepší celkové umístění na M-ČR 2010 

2. lepší páté umístění na hodnocené soutěži v kalendáři v ČR 
 

Do hodnocení repre nominace jsou zařazeny soutěže: 

 10. a 11.4. 2x Rousínov (Winkler) 

 24. a 25.4. 2x Raná (Kubeš) 

 28. a 29.8. 2x Větrníky (Doupovec, Ondák) 

 25. a 26.9. 2x Medlov (Berger) 

 15. a 17.10. 2x Raná (Kubeš) 

 16.10.  M ČR Raná (Kubeš) 

Poznámka: Body z jednotlivých soutěží se budou přidělovat samostatně juniorům a seniorům. 

Z celkového pořadí se redukuje samostatné pořadí juniorů a samostatné pořadí seniorů. 
 

 Zpracoval trenér F1E , Vojtěch Zima 

 

 

KATEGORIE UPOUTANÝCH MODELŮ 
 

Kategorie F2A - rychlostní modely.  

V kategorii je velmi málo soutěžících. Proto je podmínkou dosažení  rychlosti minimálně 260 km/h. 

(pozor, světový rekord je 340 km/h) 
 

F2B - akrobatické modely  

 

1/ pořadí v žebříčku 

2/ účast na MR  

V kategorii je dosahováno trvale dobrých výsledků, viz i poslední ME v Srbsku. Pro kategorii je i 

dostatečný počet tuzemských soutěží. S ohledem na finanční náročnost účasti, zejména na zahraničních 

soutěžích, byla z požadavků stažena účast na zahraničních světových pohárech. To usnadní i nástup 

nejmladších seniorů, kteří ještě studují anebo nemají tak silné finanční zázemí. 
 

F2C - týmové modely 

V ČR se momentálně nelétá. 
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F2D- combat   

1/ pořadí v žebříčku 

2/ účast na MR  

Počet soutěžících v ČR se výrazně snížil. Navíc je omezen i finanční náročností. 

S ohledem na požadavek finančního spolupodílnictví reprezentantů na nákladech spojených s výjezdem 

na ME a MS v případě odmítnutí účasti,  bude účast nabídnuta dalšímu soutěžícímu v pořadí žebříčku.  

 

Zpracoval trenér: Ing. Jiří Pavlíček 

 

 

KATEGORIE RC MOTOROVÝCH  MODELŮ 
 

Kategorie F3A 

Nominováni budou první tři soutěžící podle žebříčku v kategorii s přihlédnutím k umístění na mistrovství 

ČR. 
 

Kategorie F3D 

Nominováni budou první tři soutěžící podle žebříčku v kategorii s přihlédnutím k umístění na mistrovství 

ČR. 
 

Kategorie F3C 

S reprezentací pro MS a ME prozatím není uvažováno. 

 

 

KATEGORIE RC TICHÉHO LETU 
 

Kategorie F3B: 

 2 - 4 nejlepší výsledky ze soutěží pořádaných v ČR dle kalendáře SMČR a v rámci seriálu EuroTour. 

(tzn. 2 domácí + 2 Eurotour nebo 1 domácí + 3 Eurotour nebo žádná domácí a 4 Eurotour)  

Odmítne-li některý z vybraných členů účast v reprezentačním družstvu, bude účast nabídnuta dalšímu 

v pořadí. 

Podle konzultace zpracoval Ing. Petr Cejnar, odsouhlaseno předsednictvem KLeM ČR 
 

Kategorie F3J: 
 

Nominováni budou první tří soutěžící podle nominačního žebříčku. 

Do žebříčku pro nominaci reprezentantů se započítávají dva nejlepší výsledky ze soutěží v ČR, výsledek 

z MR a dva nejlepší výsledky z  mezinárodních zahraničních soutěží dle kalendáře FAI. 

Soutěže v ČR (dva výsledky)  č. 442/9 LMK Týnec nad Sázavou letiště Poříčí  

       č. 280 LMK Lomnice letiště Toužim 

       č. 165 LMK Heřmanův Městec letiště Podbořany 

Výsledek z M ČR - Lanškroun 

Dva nejlepší výsledky z mezinárodních soutěží v zahraničí dle kalendáře FAI.(Výsledkovou listinu 

z příslušných soutěží si zajišťuje soutěžící a předkládá zpracovateli výsledků). 

Systém hodnocení: procentuální body po základních kolech ve vztahu k vítězi základní části a bonifikace 

za umístění ve finále 1. – 5. místo. 
 

Zpracoval: Ing. Petr Cejnar,odsouhlaseno předsednictvem KLeM ČR 
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Kategorie F3K: 

Kritéria pro nominaci na reprezentaci pro rok 2011 jsou následující: 

První kritérium: odlétání tří národních závodů v Čechách (včetně mistrovství ČR), z toho: 

o dvou předem určených národních závodů (viz níže)  

o jednoho nejlepšího výsledku z ostatních národních závodů – podmínkou, pro započítání 

takového závodu je, aby počet účastníků, kteří se závodu zúčastní, byl minimálně 10 

soutěžících. 

Druhé kritérium:  odlétání tří mezinárodních závodů seriálu Contest. 

1. Pořadí pro výběr reprezentačního družstva bude určeno započtením výsledků z dvou určených 

národních soutěží (viz. níže). K těmto dvěma výsledkům se pak započítá třetí národní soutěž (dle 

pravidel popsaných výše) a tří mezinárodní soutěže. Mezinárodní soutěže nejsou určeny, záleží na 

výběru závodníka. 

Určené národní soutěže: 

1.5.    Mělník  

19-20.6. MČR  Přibyslav  

2. Odmítne-li některý z vybraných členů účast v reprezentačním družstvu, bude účast nabídnuta dalšímu 

v pořadí. 

3. Zveřejnění konečného pořadí pro výběr reprezentace provede trenér F3K do 15.12.2010.  
 

Zpracoval: P. Zelenka, úpraveno  a odsouhlaseno předsednictvem KLeM ČR  

 

KATEGORIE MAKET F4B, F4C 
 

Kriteria F4C pro 2011 

Pro jmenování reprezentačního družstva RC maket letadel F4C pro rok 2011 bude rozhodující umístění 

na Mistrovství republiky 2010  a mezinárodní zkušenosti a umístění na MS 2008 a ME 2009. Současnou 

podmínkou účasti na ME a MS budou finanční doplatky každého soutěžícího potřebné k účasti na 

šampionátu. 

Kategorie upoutaných maket F4B končí na MS 2010 v Polsku jako mezinárodní a v dalších letech pro ni 

nebude pořádáno žádné ME ani MS.  
 

Zpracoval: trenér Pavel Fencl 

 

 

KATEGORIE ELEKTROLETŮ 

Kategorie F5B 

Podmínky účasti na ME a MS v následujících letech 2011  F5B  a F5D 

1. účast na min. 2  soutěžích Contestu v předcházejícím a průběžném roce konání akce 

2. stabilní výkonnost v průběhu přípravy,  t.zn. v F5B létat min.38 průletů 

3. o konečné účasti na ME-MS definitivně rozhodne předsednictvo na základě informací podaných 

šéftrenérem kategorie elektroletů. 

Kategorie F5D 

Bude stanoveno podle dosažených výsledků v roce 2010 na MS a dle žebříčků za soutěží v ČR. 
 

Zpracoval: Dr. Jaroslav Nezhyba ,  Ing. Petr Cejnar, odsouhlaseno předsednictvem KLeM ČR 
 

 

Všichni reprezentanti musí souhlasit s finanční spoluúčastí na úhradě nákladů na účast na MS a 

ME.  
 

Zpracoval Ing. Petr Cejnar dle podkladů trenérů 
 

Projednáno a schváleno předsednictvem KLeM ČR dne 23.1.2010 


