Hrvatski zrakoplovni savez
Komisija za zrakoplovno i raketno modelarstvo
modelarska.komisija@gmail.com
www.aeromodelarstvo.net
u Zagrebu, 21.02.2015.

ZAPISNIK
Sa 6. sjednice Komisije za zrakoplovno i raketno modelarstvo održane u subotu, 21. veljače 2015.
godine u prostorijama MK Zaprešić, M. Gupca 4, s početkom u 11:00 sati.
Sjednici su prisustvovali: Damir Kosir, Ante Franić, Filip Geci, Vinko Tomljanović, Vladimir Horvat,
Korado Pavichievaz
Odsutni: Predrag Tepić, Mladen Horvatin
Gosti: Siniša Karić
Za sjednicu je predložen slijedeći:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
Usvajanje kalendara za 2015. godinu
Odlazak nacionalnih timova na Svjetska i Evropska prvenstva u 2015.
Pravilnici – rasprava i donošenje eventualnih izmjena i dopuna
Organiziranje natjecanja po uzoru na dosadašnja KMT
Razno

Ad. 1.Zapisnik sa 5. sjednice MK pročitao je Damir Kosir nakon čega je isti jednoglasno prihvaćen.
Ad. 2. U postojeći predloženi kalendar dodaje se 18. – 19. 4. 2015. godine Državno prevenstvo u FAI
raketnom modelarstvu u organizacije AK Feniks Cerić. Prijedlog kalendara prihvaćen je jednoglasno.
(prilog_1)
Ad. 3. U 2015. se planiraju nastupi na slijedećim Svjetskim i Evropskim prvenstvima:
F3K – Svjetsko prvenstvo, Ludbreg/Hrvatska
Seniori – Miljenko Frančić, Nikola Frančić, Danijel Horvatić
Juniori – Gregor Janžek
F1ABC – Svjetsko prvenstvo, Ulaanbaatar/Mongolia
Seniori -Robert Leško (branitelj titule) Ante Franić, Vinko Tomljanović, Igor Kušička,
-Damir Kosir (izbornik)
F3J – Europsko prvenstvo, Bugarska
Seniori – Arijan Hucaljuk, Antun Šikić, Miro Suver
Juniori – Petar Sušac
Pomoćnici – Milivoj Hucaljuk, Eduard Suver

F1ABP – Europsko prvenstvo, Rumunjska
Matteo Pavichievaz jedini ispunjava uvjete za nastup na juniorskom Europskom
prevnstvu u Rumunjskoj. Zbog problema u organizaciji prijevoza, te velikih
financijskih troškova, na prijedlog izbornika i direktora reprezentacije Korada
Pavicheviaza, odustaje se od nastupa.
S klase – Europsko prvenstvo, Ukrajina
Gosp. Horvat moli HZS da se podrži novoformirana skupina za odlazak na Europsko
prvenstvo u Ukrajini. Kako do sada raketni modelari nisu imali izbornika, a status
raketnih modelara zbog situacije sa HARS-om nije nedefiniran, na prijedlog raketnih
modelara za direktora i izbornika predložen je Vladimir Horvat. Prijedlog je
jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 4. Stigli su prijedlozi pravilnika Predraga Tepića i Ante Franića za izbor sportaša godine i prijedlog
pravilnika za izbor u reprezentaciju od Predraga Tepića (prijedlozi se nalaze u prilogu zapisnika).
Nakon rasprave i uzimanjem u obzir oba prijedloga pravilnika, prihvaća se prijedlog gosp. Franića jer
omogućuje bolju i realniju selekciju za sportaša godine.
Pravilnik za izbor u reprezentaciju promjenjen je na 5. sjednici Modelarske komisije i nema potrebe
za ponovnom promjenom istog.
Ad. 5. Održana je rasprava o pripremi natjecanja u organizaciji klubova i HZS – a prema uzoru na
bivša KMT natjecanja. Zaključeno je kako će se zadržati struktura natjecanja odnosno
školsko/klupsko, županijsko i nakon toga državno natjecanje. Natjecanje bi se sastojalo od pismene
provjere znanja, izrade modela iz unaprijed pripremljenih kompleta, te natjecanje sa izrađenim
modelima. Za izradu prijedloga pravilnika, te prototim modela zadužuje se Damir Kosir. Uz to
potrebno je napisati cca 100 pitanja/odgovora koji bi se koristili za testove znanja.
Prijedlog bodovanja:
-pismena provjera znanja:
30 bodova
-natjecanje sa izrađenim modelom
70 bodova
Organizaciju klupskih (školskih) i županijskih natjecanja bili bi Klubovi, dok bi seDržavno natjecanje
provodilo u organizaciji HZS-a (modelarske komisije) svake godine u drugom gradu.
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
Na inicijativu HZS-a o verifikaciji titula instruktora za zrakoplovno modelarstvo, predloženo je
da se klubovima pošalje dopis za isticanje svojih kandidata za instruktore. Kandidati moraju biti osobe
sa iskustvom u radu s mladima. Po prispjelim kandidaturama Komisija če verificirati instruktore. Za
stjecanje titula novih instruktora, oranizirat će se tečajevi koje će moći provoditi već verificirani
instruktori.
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
Ad. 6. Predlaže se da se iduća Modelarska komisija održi u prisustvu tajnika i predsjenika Hrvatskog
zrakoplovnog saveza. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Sjednica je zaključena u 14:00 sati.
Predsjednik:
Damir Kosir
Prilozi:

Zapisničar:
Filip Geci
-kalendar za 2015.
-prijedlog izmjene pravilnika_Franić
- prijedlog izmjene pravilnika_Tepić

