
NAVIGA
modellmeßbrief
Model Certificate

for Models of the NS and C Section

Confirmation of the Data entered
Potvrzení správnosti údajů

World Organisation for Modelshipbuilding and Modelshipsport
Weltorganisation für Schiffsmodellbau und Schiffsmodellsport

Organisation Mondiale de Navimodelisme et de Sport Nautique

Owner, majitel:

Name / příjmení:

First name / křestní jméno:

Country, země / Post Code, PSČ / City, Město:

Street and House Nr./ ulice, číslo:

Date of birth / datum narození:

Signature of the Model Owner / podpis majitele modelu

Club Board / předseda klubu

Datum:

Signature of the Technical Representative
for measuring the Model

Podpis technického zástupce model.svazu

Stand 27.07.2017 HJB

Bei Weltmeisterschaften und Weltwettbewerben
mit dem Modell errungene Medaillen, Medals achieved with this Model,

Medaile získané s tímto modelem

IChampionship / Competition
(Country, Place, Date)

Mistrovství / soutěž
(země, místo, datum)

Medal
medaile

Confirmation by the Main
Referee

Potvrzení hlavním
rozhodčím



Technical data for models of the NS + C
section

Technická data pro model sekce NS + C

Scale, měřítko 1:

Registrier number, registrační číslo:

Name of Modell, jméno modelu:

Ship type, typ lodi:

Information about the model, informace o modelu:
 Built by the owner, vyrobeno majitelem:       yes, ano no, ne

Hullmaterial, materiál trupu:

      Material: Deck, superstructures, paluby, nástavby:  

Other materials used, ostatní použité materiály:

Parts and accessories,   self made, vlastní výroba:

Díly a příslušenství:       Kit, polotovar:

  Manufactured industrially, průmyslově vyrobeno:

Documents, podklady:

 Shipyard plan, z loděnice/Modelplan, modelářský plán/Own design, vlastní návrh

Type of drive, druh pohonu :

Admission to the following classes, schváleno pro následující třídy:

Glue the image of the model
přilepit fotografii modelu

Technical specifications, technická data Original Modell
Length overall, délka přes všechno m mm

Width, šířka m mm

Immersion depth, ponor m mm

Height, výška m mm

Weight, hmotnost kg

Measuring distance, délka měř. obdélníku 500 mm

Width of the measuring, šířka měřícího obdélníku mm

Steamship model / model parníku

Stempel des
Landesbeauftra

gt
en

Engine,
parní stroj

Boiler
kotel

Auxiliary equipment
pomocná zařízení

Kit
stavebnice

Bought engine
     zakoupené

Self made
Ivlastní výroba

IKit
stavebnice

IBought boiler
zakoupené

Self made
vlastní výroba

Kit
stavebnice

vFinished parts
Izakoupené

Self made
vlastní výroba
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