Zasedání nově zvoleného výboru 19.11.2016 Kuřím
Účastníci: Zdeněk Hanáček, Vítězslav Lacina, Petr Hošek, Dalibor Špaček, Adam Jakeš a
host: Miroslav Dvořáček (sportovní referent SAM 95 z důvodu projednání změn pravidel
MČR)

1. Klubové finance
Zprávu u stavu přednesl Vítězslav Lacina:



Stav klubové pokladny k datu 19.11.2016 je 68.534,o detailní informace viz zpráva pokladníka:
Aktuálně je 47 členů se zaplacenými příspěvky

2. Hlasování o obsazení funkcí klubového výboru
Zprávu o hlasování do výboru klubu a jeho výsledcích, kterou zpracoval Jaroslav
Pavlíček, přednesl Zdeněk Hanáček.
Obsazení jednotlivých funkcí výboru
 Prezident: Zdeněk Hanáček
 Pokladník: Vítězslav Lacina
 Sportovní referent: Dalibor Špaček
 Editor: Petr Hošek
 Správa webu: Adam Jakeš

3. Klubový Zpravodaj
Zprávu přednesl Petr Hošek a Zdeněk Hanáček


Zpravodaj ve stávající podobě ztrácí opodstatnění:
o Přispěvatelé do Zpravodaje neexistují
o Čas strávený přípravou každého čísla neodpovídá dosaženému výsledku
o Internet poskytuje vyšší dostupnost informací a zdrojů, než je schopen
poskytnout Zpravodaj

Přijaté změny






Zpravodaj nahradit Klubovou Ročenkou
o 1x za rok
o obsahuje mj. výsledky všech klubových soutěží v uplynulém roce
o možnost opětovné publikace již dříve vydaných příspěvků
Členské příspěvky
o 50 Kč/rok s Ročenkou v elektronické podobě
o 100 Kč/rok s ročenkou v tištěné podobě
Vyhlašování nejaktivnějších a nejaktivnějších soutěžících klubových soutěží

4. Pravidla
Zprávu přednesl Zdeněk Hanáček





Cílem je harmonizovat klubová pravidla tak, aby se s modelem postaveným dle
pravidel SAM 78 bylo možno bez dalších úprav či omezení účastnit i soutěží MČR a
soutěží dle evropských pravidel
V aktuálních Evropských pravidlech (2017 – 2020) jsou zapracována omezení pro
samotnou konstrukci/stavbu, která dosud chyběla

Přijaté změny
 Pravidla se rozdělili na dvě části
o „Eurokategorie“
 Pravidla plně respektují aktuální Evropská pravidla 2017 – 2020
o „Národní kategorie“
 Kategorie volných modelů AV, BV, CV
 Kategorie CRC Atom a CRC Classic
 Specifické soutěžní pravidla
 Definice minutky
 Monotypové soutěže
 Pravidla MČR následující body byly konzultovány se sportovním referentem SAM 95
o MČR se vyhlašuje ve všech kategoriích. Pokud není v kategorii přihlášeno do
uzávěrky přihlášek 5 modelů, soutěž v dané kategorii se nevyhlašuje.
o OTMR AB a C – znění dle Euro
o NMR – znění dle Euro
o Texaco
 rok 1956 včetně
 lze konvertovat žhavící na deto, nelze konvertovat žhavící na jiskřivou
o 400
 libovolný motor třídy 400
 60 s motor max
 rok 1954 včetně
o E-rubber
 rok 1954 včetně

5. ME 2020 v ČR
Klub SAM 78 akceptuje organizaci ME 2020 v ČR.
Místo konání je Czech Heaven Ivančice už je domluvené, termín ještě ne.

