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Věc: Zdůvodnění, proč pořádající kluby Moravského Poháru nebudou pořádat krajské
postupové soutěže žáků a Seriál EX v roce 2015.
Dovolujeme si uvědomit předsednictvo KLoM SMČR, že níže podepsané kluby a organizace,
které až doposud každoročně pořádaly oblastní postupové soutěže žáků, již nadále tyto
soutěže pořádat nebudou.
Je to z důvodu, že SMČR dlouhodobě neřeší problémy, se kterými se potýkají pořadatelé
žákovských soutěží, a to především:
V oblasti volného přístupu mládeže k soutěžní činnosti:
- SMČR přednostně řeší, kdo všechno se soutěží nesmí zúčastnit místo toho, aby se snažil
na soutěže přilákat co nejširší modelářskou veřejnost a tím i možné své nové členy.
- Pro organizaci nemá smysl pořádat postupové soutěže, když nakonec se stejně velká část
žáků, kteří by se kvalifikovali z krajských kol, se MiČR nesmí zúčastnit.
- Přístup předsednictva KLoM SMČR a samotného SMČR k pořadatelům mimo SMČR,
kdy bylo výslovně řečeno, že organizace, která není členem SMČR, sice soutěž pro
SMČR uspořádat může, ale její členové se již této soutěže zúčastnit nesmí.
V oblasti ochrany a podpory pořadatele soutěže:
- Je nám tvrzeno, že neorganizovaní soutěžící se nemohou zúčastnit soutěže, protože by
nebyli kryti pojištěním. Přesto při sjednávání nové pojistné smlouvy nebyla snaha tento
problém řešit např. připojištěním takových osob na soutěži třeba cestou zvýšeného
startovného, a toto navýšení by se následně převedlo na účet SMČR či pojišťovny.
- Pojistka i nadále obsahuje problematické výluky, např. bod o užití zařízení s logickými
obvody a procesory, takže její užitečnost je sporná.
- Ze znění pojistky není jasné, zda-li kryje pořadatele při případných škodách na majetku či
zdraví způsobených nečlenům SMČR- obecně diváci na soutěžích.
- Dotace na soutěž má tolik omezení na co ji nelze použít, že pořadateli nic nepřináší. Jiné
svazy mají znění dotace formulované mírně jinak a použití např. na věcné ceny pro vítěze
je u nich možné. Např. Česká Asociace Akademických Technických Sportů ČR, čerpající
dotace ze stejných dotačních titulů, má ve výjimkách v bodu 4g) místo „pohoštění a ceny“
uvedeno „pohoštění a dary“, což výrazně mění smysl omezení. Viz.
http://www.caats.cz/download/Podpora_Účelové%20určení%20neinvest%20dotací.pdf
V oblasti obecné spolupráce klubů a SMČR:
- Přestože SMČR má jako jeden z hlavních bodů své činnosti uvedenu práci s mládeží,
nesetkali jsme se sebemenším náznakem snahy z jeho strany tyto problémy nějak řešit,
nabídnout možnosti, alternativy.
- Na požadavky klubů předsednictvo neodpovídá vůbec, v lepším případě je „vezme na
vědomí“. Např. požadavky vzešlé z porady vedoucích klubů na MiČR žáků v Borovanech

byly bez dalších jednání odloženy ad acta. A bylo to stanovisko klubů pracujících
s mládeží z celé ČR, nejenom klubů MP.
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_71.pdf
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Předsednictvo KLoM se místo řešení těchto zásadních problémů zabývá pseudoproblémy,
např. jestli některá sekce nemá náhodou víc rozhodčích, než si někdo taxativně určil, což
ve výsledku opět jen zkomplikuje práci pořadatelům.
Jak samotný KLoM tak i celý SMČR svým chováním nereaguje na stále klesající počty
žáků a mládeže na soutěžích (trend je jasně sledovatelný na účasti na MiČR žáků
v jednotlivých letech).
Již 12 let od svého vzniku se pořádající kluby Moravského Poháru snaží domoci větší
podpory ze strany KLoM pro svou činnost, která je zaměřena především na mládež.
Účast žáků na soutěžích Moravského Poháru převyšuje počty startujících na MiČR žáků
v posledních letech, přesto podpora je spíše symbolického rázu pokud vůbec nějaká je.

Soutěže Moravského poháru chtějí být plně otevřené všem zájemcům o lodní
modelářství, tedy i neorganizovaným ve SMČR. To bohužel stávající vedení KLoM a
SMČR neumožňuje, a proto od roku 2015 nebudou tyto kluby pořádat krajské
postupové soutěže žáků a Seriál EX, ale plně se soustředí na pořádání Moravského
poháru a to mimo rámec SMČR.
Podepsáni předsedové nebo zástupci klubů:
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