
Zpráva z Předsednictva CIAM FAI 

a z plenárního zasedání CIAM FAI 
 

Jednání předsednictva CIAM FAI probíhalo 27. 4. 2017 od 9.15 do 18.15 

Informace a diskuze k problematice dronů probíhaly tentýž den od 18.30 do 20.30 

Plenární zasedání CIAM FAI se uskutečnilo 28. 4. 2017 od 9.20 do 18.00 a 29. 4. 2017 od 9.00 do 17.30 

 

Jednání předsednictva CIAM FAI 

Program jednání předsednictva zahrnoval 43 bodů, většina z nich se týkala pravidelných činností. Za 

zvláštní zmínku stojí následující body: 

Úvodní proslov měla generální tajemnice FAI Suzanne Schödel. Ve svém projevu zdůraznila, že letečtí 

modeláři představují více než 50% všech členů FAI a také akcí pořádaných leteckými modeláři pod 

záštitou FAI je víc než počet akcí pořádaných všemi ostatními odbornostmi sdruženými v FAI dohromady. 

Dalším významným bodem jejího projevu byla otázka začlenění dronů do struktury FAI. Nejvyšší orgány 

FAI mají zájem na tom, aby se veškeré aktivity spojené s drony dostaly co nejrychleji pod střechu FAI. 

Výkonný výbor, jako nejvyšší řídicí orgán FAI, podporuje všechny kroky, které k tomuto cíli směřují a 

pokud CIAM neprojeví dostatečnou aktivitu v této oblasti je připraven vy tvořit další komisi na stejné 

úrovni jako CIAM. 

V dalším programu byla zahrnuta také informace o jednání s organisací JARUS (Joint Authorities for 

Regulation of Unmanned Systems) , která je celosvětovým orgánem pro koordinaci předpisů týkajících 

se bezpilotních prostředků. Ukazuje se, že legislativní orgány nejsou ochotny, protože neumějí, dělat 

rozdíl mezi klasickými modely a „drony“. 

Jedním z bodů programu jednání předsednictva CIAM byla směrnice pro bezpečné provozování modelů. 

Předsednictvo konstatovalo, že v Obecných pravidlech CIAM je bezpečnost pojednána jen velmi stručně, 

nedostatečně. Proto vytvořilo odbornou skupinu pro přípravu Bezpečnostní směrnice, která by 

usnadnila formulaci bezpečnostních pravidel na národní úrovni. Předsedou této skupiny byl jmenován 

Richard Hanson, USA. 

Na jednání také informovala zástupkyně dopravce DHL o smlouvě mezi FAI a touto společností. 

Společnost se snaží usnadnit dopravu lithiových baterií na místo pořádání soutěže. Doporučila, aby se 

zájemci obraceli přímo na centrálu DHL, protože lokální zástupci nejsou vždy dostatečně informováni 

o podmínkách dopravy baterií. Kontakt s centrálou DHL je možno navázat přes Markuse Hagenaye, 

sportovního referenta kanceláře FAI. 

Plenární zasedání CIAM FAI 

Agenda plenárního zasedání CIAM FAI představovala 100 stránek různých položek včetně návrhů změn 

pravidel. 

Volba nových předsedů subkomisí   

Volby s jedním navrženým kandidátem byly pro subkomise F1 – Ian Kaynes, F3 větroně – Tomáš 

Bartovský a F3 pylony – Robert Metkemeier. Pro subkomise F3 akrobacie a F3 helikoptéry bylo po dvou 

kandidátech. Tajnou volbou byl zvolen jako předseda subkomise F3 akrobacie - Peter Uhlig a F3 

helikoptéry Stefan Wolf. V ostatních subkomisích pokračují předsedové druhý rok ve funkci bez formální 



volby: F2 – Peter Halman, F3U-FPV – Bruno Delor, F4 – Johan Ehlers, F5 – Emil Giezendanner, F7 – 

aerostaty – Johannes Eissing, Rakety – Joze Cuden a Vzdělávání – Per Findahl. 

Ceny CIAM FAI  

Diplom Alphonse Penauda – Daniel Vartolomei (ROM), Diplom Frank Ehling – Shoji Yamada (JAP), 

Medaile Andreje Tupoleva – Paul Eisner (GBR) ze dvou kandidátů a Zlatá medaile leteckých modelářů 

FAI – Bob Brown (USA) z pěti kandidátů. Na Diplom Andreje Tupoleva a Diplom Antonova nebyl přihlášen 

žádný kandidát. 

Kategorie FPV   

nebyla přeřazena do stavu „oficiální“, aby bylo možno do doby než se zmírní rychlý vývoj v této oblasti, 

rychle přizpůsobovat pravidla. Předsednictvo má přitom právo přidělit pořádání Mistrovství Světa FPV 

již pro rok 2018, případně pro konec roku 2017. 

Změny pravidel F1  

Navržených změn bylo celkem 42. Středem zájmu modelářů z ČR byly návrhy na změnu doby chodu 

motoru v kategorii F1C. V agendě byly tři návrhy týkající se tohoto problému (GER, NED a USA). Po 

doporučení z Technického zasedání pro volný let stáhli delegáti všech tří států svůj návrh z programu a 

o těchto návrzích se nehlasovalo. 

Změny pravidel F3 akrobacie  

Navržených změn bylo celkem 36. Nejvýznamnější je asi změna bodování. Budou se přidělovat poloviny 

bodů od 0 do 10. Byly schváleny také sestavy A-20, P-21 a F-21 pro kategorii F3A. Pro kategorie F3P byly 

schváleny sestavy vytvořené při MS F3P ve Štrasburku. Sestavy pro kategorii F3M se přebírají od 

organizace IMAC. Platnost sestav S-15 pro kategorii F3S byla také prodloužena o 2 roky. 

Změny pravidel F3 větroňů  

Navržených změn bylo celkem 29. Návrhy změn pravidel F3B pro omezení minima plošného zatížení, pro 

jemnější rozlišení vzdálenosti od přistávacího bodu a zavedení výškoměrů pro úlohu A nebylo 

doporučeno Technickým zasedáním (hlasy 4 ku 6) a německý delegát tyto návrhy stáhl z programu. 

Ostatní body obsahovyly spíše zpřesnění, než změny.  

 

Mistrovství Světa v roce 2018 

F1ABP junioři Bulharsko 

F1D USA 

F2ABCD Francie 

F3F Německo 

F3J Rumunsko 

F4CH Švýcarsko 

F5BD Japonsko 

Rakety Polsko 

 

Mistrovství Evropy 2018 

F1ABC senioři Maďarsko 

F1E Slovensko 

F3A Belgie 

F3K Slovensko 

F5J Bulharsko 

 



 

Mistrovství Světa 2019 

F1ABC senioři USA 

F1E Slovensko 

F3D Austrálie 

F3P Řecko 

F5J Slovensko 

 

Mistrovství Evropy 2019 

F1ABP Makedonie 

F1D Česko 

F2ABCD Španělsko 

F3J Polsko 

 

 

V Praze dne 2. 5 2017  

 Tomáš Bartovský 

 Delegát CIAM FAI za ČR 


