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1. Úvodník
Tentokrát místo úvodníku
Stále se ve většině výsledkových listin ve všech sekcích objevují stereotypně
psané třídy označované jako kategorie. Zřejmě si ani někteří vedoucí sekcí ani
pořadatelé neudělali chvilku, aby si přečetli, co jsou jak v Navize tak v KLoM ČR
kategorie, skupiny a soutěžní třídy.
Tak znova zveřejňujeme přehled, který na stránkách KLoM ČR je již zveřejněn.
Snad když bude ve Zpravodaji mu věnujete trochu pozornosti !
Letmý pohled na současnost Navigy
Úvodem jen krátce :
Světová organizace Naviga byla založena čtyřmi zakládajícími státy
Rakouskem, Švýcarskem, Francií a tehdejší NSR v roce 1959 – to znamená že je jí
letos 55 let.
My jako tehdejší Československo jsme vstoupili do této organizace jako
v pořadí osmý členský stát v roce 1965 – to tedy znamená, že budeme v příštím roce
moci oslavit 50 let českých lodních modelářů na světové lodněmodelářské scéně. 50
je většinou tak trochu k zamyšlení a oslavení. Tím se nebudu teď zabývat, i když
úspěchů bylo dost.
V době založení bylo stanoveno schéma rozdělení jednotlivých tehdy
známých druhů lodního modelářství takto
A/B – Upoutané rychlostní modely člunů
C – Věrné modely skutečných lodí – maket - pouze pro stavební zkoušku
D – modely plachetních lodí (volně plovoucích – dnes již zcela mrtvá)
E – Modely se strojním pohonem a mechanickým řízením vč.maket
Když se objevila možnost dálkového řízení Rc soupravami bylo přidáno označení
F – Modely dálkově bezdrátově ovládané tedy Rc.
Z nich byla po několika letech vyčleněna skupina odlišná od běžných lodí a člunů a
vzniklo
S – Dálkově ovládané plachetnice ( S – zřejmě z německého segel)
Od té doby, se po víc jak 30 let nic na tomto schématu nezměnilo a zanikla zcela
kategorie D,
a vznikala řada nových tříd, jak pochopitelně jde dopředu technický vývoj ve všech
odvětvích
lidské činnosti.
A tak pomalu, ale jistě se označovaly nově vznikající soutěžní třídy a kategorie.
Vyčlenila se kategorie M – Rc motorové modely
Z ní se vyčlenila se kategorie NS – jako rc plovoucí makety
A vzhledem k velkému a rychlému rozmachu společných závodů modelů se
spalovacími motory
se vyčlenila kategorie FSR.

Současný přehled soutěžních tříd lodních modelářů NAVIGA.
U všech tříd platí ještě rozdělení v jednotlivých třídách na juniory (18let a
seniory
Kategorie A/B - upoutané rychlostní modely lodí:
Skupina A s pohonem lodním šroubem:
Třída : A1 – pohon motorem do 3,5 cm
A2 –pohon s motorem do 7,5
A3 – s pohonem do 15 cm
Skupina B s pohonem leteckou vrtulí
B1 – s motorem do obsahu 3,5
Sem asi bylo dobré z kategorie M přeřadit modely původně značené
F1V (rychlostní modely s Rc ovládání a F3V ( zamenalo by to jen postavit i
trojúhelníkovou trat ale vše by bylo se spalovacími motory – možná návrh pro Navigu
– u nás se nejezdí).
Kategorie C – stolní modely vč. částí a technických zařízení – pouze hodnocení
stavby
Třída : C1 – makety všech druhů plachetních a veslových lodí
C2 – makety lodí a člunů s výhradně strojním pohonem
C3 – modely lodních zařízení, přístavních a dokových, scénická
znázornění
C4 –modely tříd C1 – C3 v miniaturním provedení ( měřítko
1:250 a menší)
C5 – modely lodí vestavěné do průhledného obalu (lahve,
baňky)
C6 – modely stavěné z plastikových stavebnic
C7 – modely stavěné z kartonu a papíru
Zde může možná již letos dojít ke změnám – je několoik návrhů pro zasedání sekce
Naviga C při školení rozhodčích
Kategorie E – makety a volné konstrukce pro jízdy s mechanickým řízením
Skupina EK – makety obchodních a válečných lodí – (tato skupina již
zanikla)
Skupina EX – volné konstrukce pro jízdu s mechanickým řízením
Třída : EX 2500 mm – Navigou zrušena po MS v Číně
Třída : EX 1250 mm pro jízdy na trati dlouhé 50 m
EX-500 mm pro jízdy na trati 25 m – pouze pro žáky do 15let
Všechny další kategorie, skupiny a třídy jsou s RC ovládáním
Kategorie FSR – společné závody rychlostních člunů se spalovacími motory
Skupina FSR – H – tříbodové nebo tunelové kluzáky – oválná trať
Třída : FSR-H 3,5: s obsahem motorů do 3,5 cm
FSR-H 7,5 : s obsahem motorů od 3,51 do 7,5 cm
FSR-H 15 : s obsahem motorů 7,51 – 15 cm

Skupina FSR – O – rychlostní čluny s trupy tvaru V a pohonnou
jednotkou s poloponořeným šroubem – trať oválná
Třída : FSR-O 3,5 : s obsahem motoru do 3,5 cm
FSR-O 7,5 : s obsahem motoru od 3.51 do 7,5 cm
FSR-O 15 : s obsahem motoru od 7,51 do 15 cm
FSR-O 27 : benzinový motor s obsahem do 27 cm
FSR-O 35 : benzinový motor s obsahem od 27,1 do 35 cm
Skupina FSR – V – rychlostní čluny s trupem tvaru V a ponořeným
šroubem – trať M
Třída : FSR-V 3,5 : s obsahem motoru do 3,5 cm
FSR-V 7,5 : s obsahem motoru od 3,51 do 7,5 cm
FSR-V 15 : s obsahem motoru od 7,51 do 15 cm
FSR-V 27 : s obsahem benzinového motoru do 27 cm
FSR-V 35 : s obsahem benzinového motoru od 27,1 do 35 cm
Kategorie M – motorové modely s elektromotory i spalovacími motory
Skupina F1 – rychlostní modely, závodí jednotlivci – trojúhelníková trať
Třída : F1-E - 1 Kg – modely s elektromotory do hmotnosti 1 Kg
F1-E + 1 Kg – modely s elektromotory o hmotnosti nad 1 Kg
F1-V 3,5 – modely s motorem do obsahu 3,5 cm
F1-V 7,5 – modely s motorem o obsahu od 3,51 do 7,5 cm
F1-V 15 - modely s motorem o obsahu od 7,51 do 15 cm
Skupina F3 – slalomová trojúhelníková trať
Třída : F3-E – slalomová trať s elektromodelem
F3-V – slalomová trať s modelem se spalovacím motorem do
obsahu 3,5 cm
Skupina ECO - rychlostní modely s ponořeným lodním šroubem,
skupinový závod, trojúhelníková trať
Třída: ECO mini Standard - modely s elektromotorem (pouze
elektromotor řady 400 s feritovými magnety a třípólovou kotvou),
min. hmotnost 450g, max. délka (bez startovního čísla) 430mm,
napájecí zdroje dle přílohy
ECO mini Expert - modely s elektromotorem (bez omezení),
min. hmotnost 450g, max. délka (bez startovního čísla) 430mm,
napájecí zdroje dle přílohy
mini ECO team - soutěž družstev (min. 2, max. 3 závodníci, max.
3 modely), nerozlišují se modely třídy mini Standard, mini Expert,
doba jízdy, napájecí zdroje dle přílohy
ECO Standard– modely s elektromotorem (bez omezení), min.
hmotnost 1kg, doba jízdy 10 min, napájecí zdroje dle přílohy
ECO Expert – modely s elektromotorem (bez omezení), min.
hmotnost 1kg, doba jízdy 6 min, napájecí zdroje dle přílohy

ECO team – soutěž družstev (min. 2, max. 3 závodníci, max. 3
modely), nerozlišují se modely třídy Standard, Expert, doba jízdy
18 min, napájecí zdroje dle přílohy
MONO/HYDRO– rychlostní modely s jedním nebo více
poloponořeným
šroubem
a
jedním
nebo
více
elektromotorem (bez omezení), skupinový závod, oválná
trať
Třída: mini Mono - jednotrupový člun, 6, minut, napájecí zdroje dle

Skupina

přílohy
Mono I – jednotrupový člun, 6 minut, napájecí zdroje dle přílohy
Mono II – jednotrupový člun, 6 minut, napájecí zdroje dle přílohy
Mini Hydro – vícetrupový člun (katamaran, tříbodový člun), 5
minut,napájecí zdroje dle přílohy
Hydro I – vícetrupový člun (katamaran, tříbodový člun), 6 minut,
napájecí zdroje dle přílohy
Hydro II – vícetrupový člun (katamaran, tříbodový člun), 6 minut,
napájecí zdroje dle přílohy
Skupina FSR E - rychlostní modely, skupinový závod – trať ve tvaru „M“
Třída: FSR E – jednotrupové modely s elektromotorem a ponořeným
lodním šroubem, doba jízdy 15 min, napájecí zdroje dle přílohy
Kategorie NS : měřítkové napodobeniny lodí - makety
Skupina F2 :
Třída : F2-A – věrné napodobeniny lodí do délky modelu 900 mm
F2-B – věrné napodobeniny lodí s délkou modelu 901 – 1400
mm
F2-C – věrné napodobeniny lodí s délkou modelu přes 1400 mm
Skupina F4 :
Třída : F4-A – modely ze stavebnic – pouze jízdní zkouška
F4-B – modely ze stavebnic – hodnocení stavby + jízdní
zkouška
F4-C – modely z plastikových stavebnic – hodnocení + jízdní
zkouška
Skupina F6,7 :
Třída F6 : předváděcí manévr maket lodí skupiny modelářů (vč.
pyrotechnických efektů)
Třída F7 : předváděcí manévr jednotlivce s jednou či více
maketami lodí ( vč možných pyrotechnických efektů)

Skupina F-DS :
Třída : DS – věrné modely lodí s pohonem funkčním parním strojem

Skupina NSS :
Třída : NSS-A – Rc modely plachetnic s bermudským oplachtěním

NSS-B – Rc modely plachetnic s gaflovým či lugrovým
oplachtěním
NSS-C

–

Rc

modely

plachetnic

s

příčnými

plachtami

(ráhnovými)
NSS-D – Rc modely plachetnic s více trupy či se zvláštním
pohonem
Kategorie S : Modely RC plachetnic
Třída : F5-M – Marbelhead
F5-10 – Tenrater
F5-E – metrové lodě
Mikromagic – metrové plachetnice – národní pravidla
Zpracovali : Jiří Lejsek a Ing. Zdena Dostálová

2.Organizační zprávy
2. 1. Zprávy z Navigy
žádné zprávy nedošly
2. 2. Zprávy ze SMČR
2. 2. 1. Přihlášky soutěží na rok 2015
Nastal čas nahlášení soutěží na rok 2015. Vyplněný formulář přihlášky jak na
Mezinárodní soutěže v ČR, tak na mistrovské soutěže sekcí (vždy max. 5
soutěží/sekce) musí zaslat přímo pořadatel soutěže, (nelze nahlašovat za sekce),
aby byly správné údaje pořadatelů.
Přihlášky zasílejte na adresu tajemníka J. Lejska : lejsek.kostelec@iol.cz, příp faxem
na 494 323 034.

Formulář lze stáhnout i ze stránek SMČR - TISKOPISY – červeně bliká.

Svaz modelářů České republiky

Přihláška akcí do kalendáře soutěží na rok: 2015
Pořádající klub
Reg. číslo klubu

Název klubu




IČ model. klubu SMČR

Název klubu by měl odpovídat oficiálnímu znění registrovanému u SMČR.
Bez uvedení IČ model. klubu SMČR nebude akce zařazena do kalendáře.
Kontaktní osoba
Jméno
Jméno

Titul

Příjmení

Ulice, číslo

Adresa
PSČ

Místo

Mgr.
Telefon 1






E-mail

Web

Pokud jsou u jednotlivých akcí různé kontaktní osoby, je nutné pro každou z nich vyplnit
samostatný formulář.

Evid.
číslo



Telefon 2

Začátek
Den

Měsíc

Konec
Den

Přihlašované akce
Kategorie
Název

Místo (letiště)

Měsíc

Do buňky „Evid. číslo“ doplňte pořadové číslo akce v rámci přihlašujícího klubu. V centrální
databázi přihlášek bude pak akce evidována pod číslem sestaveným z čísla klubu a uvedeného
pořadového čísla
U jednodenních akcí vyplňujte datum pouze ve sloupci “Začátek”.
Název by měl být krátký. Označení „Memoriál“ by mělo být až v pozvánce, případně na výsledkové
listině.
razítko klubu
podpis

zašlete do 15.10. 2014

2. 2. Společenská kronika
15. 09. - Jaroslav Fapšo, KLoM Turnov 70 let
Uprostřed obrázku sedící s pivečkem
16. 09. – Václav Žák, KLoM Turnov - 74 let
U zádě červeného modelu sedící v současné
době nejstarší ještě stále závodící Václav, který
však již své modely řídí z malé vyšší stoličky,
protože jeho záda by mu půl hodiny při řízení
modelu stát, již bolestmi nedovolila. Obdivujeme a
věříme, že i další sezónu nevynechá.
Oběma jubilantům ze silného celku klubu v Turnově, který je na snímku, přejeme
zdraví a další úspěchy.

10. 10. - Petr Vojtěch, KLoM Duchcov – 50 let
15. 10. – Josef Dvořák, KLoM Praha 4 Rc – 65 let
Další z těch skalních lodních modelářů, který se tomuto sportu, v oboru
rychlostních člunů věnuje od mládí.

25. 10. – Petr Hlava, KLoM Česílko Valdice, - 50 let
29. 10. – Ing. Vratislav Emler, KLoM Admirál Jablonec, - 60 let
07. 11. – Ing. Ivan Kneys, KLoM Plzeň, - 75 let
Ing. Kneys dlouholetý mezinárodní rozhodčí Naviga, řadu let vedoucí sekce M
v předsenictvu KLoM ČR, dodnes nepostradatelný rozhodčí na soutěžích M. Jeho
práce ve všech funkcích, které vykonával, byla vždy precizní, nesmlouvavá a
všemi závodníky i kolegy z předsednictva uznávaná.

Všem jubilantům do příští sezóny výborné výkony, hodně zdraví a
spokojenost v soukromém životě přeje předsednictvo KLoM ČR.
A jedna radostná zpráva pro lodní modeláře hlavně v sekci M.
Vedoucí sekce Ing. Zdenka Dostálová ( roz. Sršňová) 13. září rozšířila rodinu o
synka Michala. Gratulujeme !
Za několik let bude sekce opět početnější o dalšího mladého závodníka, neb
v rodině Sršňových platí – „jezdí celá rodina“ !

3. Sportovní zprávy
3. 1. Ze sekce C
3. 1. 1. MS C ve Staré Zagoře, BG.
Začátek měsíce července byl ve znamení nejvyšší světové soutěže
stavitelů přesných maket lodí. Naviga svěřila uspořádání letošního MS, které je vždy
jednou za dva roky, Bulharsku, které pro něj vytvořilo velmi dobré zázemí
v Parkhotelu ve Staré Zagoře. Světlý sál i přilehlé prostory, kde byly vystaveny
soutěžní modely byly klimatizovány a tak v letním počasí tam bylo příjemné se
zdržovat. Zahájení s tradičním programem proběhlo v prostoru před hotelem.
Česká pětičlenná výprava vedená vedoucím sekce C Aloisem Vašíčkem
dovezla k hodnocení celkem 10 modelů, z toho 4 v klasické třídě C1, jeden ve třídě
C3 (díly, průhledy, čisté dřevo), 2 model plastikové C6 a 3 modely kartonové C7.
Přes dvě stě modelů, ze 14 zemí vč. vždy silné výpravy z Číny je jistě dobrá
konkurence. 3 zlaté a 6 stříbrných medailí je na první pohled také hezké. Ale…,
vezme-li v úvahu, že medailemi bylo ohodnoceno 87% modelů nabízí se otázka jak
fundovaní jsou rozhodčí, že vidí takovou většinu modelů v růžových barvách.
Převážná část rozhodčích krom hlavního M. v. Gelderena z Holandska byli rozhodčí
bulharští, ruští, ukrajinští, polští a běloruští, a ti se snaží, aby medaile získaly i
modely z jejich států i když kvalitou plně neodpovídají. A tak model La Salamadre
Petra Šimka před 2 roky v Rijece jednoznačně s odstupem nejlepší, se ocitl na
druhém místě za modelem ruským. Pravda, oba mají zlatou medaili.
Velmi rychle vzrůstá obliba moderní stavby modelů z plastikových stavebnic a
modelů z kartonu. V plastech získal Z.Krčmář dvě stříbrné. Ve třídě kartonových
modelů jsme měli zastoupení třemi modely. Zlatou medaili získal model M. Štefka,
stříbrné pak Aleš Bak a Tomáš Vašíček. Bakův Glowworm je perfektně postavený
model (viz RCM 7/2013) na dotaz po vyhodnocení proč získal jen 93,67 bodů zněla
odpověď rozhodčích „ je to skvěle postavený model ale je malý“ ! Trochu víc než
podivná odpověď. Výrok rozhodčích nelze měnit - protest v této sekci není povolen.
A zde se rozhodčí zřejmě moc nevyznamenali i během hodnocení byli napomínáni
hlavním rozhodčím, ba i prezidentem Navigy. Na shromáždění vedoucích výprav a
rozhodčích byl na další dva roky do funkce vedoucího sekce Naviga opět potvrzen
pan Martin van Gelderen (ač už starší muž stále pracuje a jako kapitán nákladní říční
lodě proplouvá Evropu po řekách a kanálech). Diskuze ke změnám v této sekci byla
živá a je řada požadavků na změny. Některé snad zcela nepřijatelné (spojit C1 a C2
protože jich ubývá!). Zájem je vrátit se zpět k pětičlenným komisím – to by bylo
pozitivní, ale zase pochopitelně dost dražší pro pořadatele, ale i další daleko
radikálnější návrhy. Že pořadatel s finanční stránkou mistrovství příliš nevycházel,
svědčí i zrušení slibovaného výletu, ale i to že za obvyklý poplatek na banketu
neposkytl ani přípitek jen vodu. To jsou však záležitosti podružné. V říjnu se má
uskutečnit školení rozhodčích zaměřené více na rozmáhající se třídy C6 a C7 a je
zapotřebí vyhovět požadavku Navigy na účast nových našich zástupců s praxí ze
sekce C6 a C7 pro vyškolení na rozhodčí a tam se budou návrhy změn i řešit, ale
také rozhodčí usměrnit, aby příliš benevolentně nerozdávali medaile.
Výsledky našich modelářů (uváděny jsou jen třídy, ve kterých jsme měli
zastoupení):
C-1 (24 modelů): Pavel Brablc HMS Victory 95,00 bodů – zlatá - v pořadí 6. místo
Josef Kopecký Furttenbach 93,33 bodů – stříbro

12.

Mgr. Martin Houska HMS Mordaunt 93,00 bodů - stříbro 15.

Ing. Jaroslav Havlíček Fluit Zeeaven 79,00 bodů - 24.
C-3_D (16 mod.) Petr Šimek La Salamadre
97,00 bodů – zlato
2.
C-6 (63 modelů) Zdeněk Krčmář Yamato
94,67 bodů – stříbro 15.
Zdeněk Krčmář Scharnhorst
C- 7 (30 modelů) Miroslav Štefek Admiral Hipper

92,00 bodů – stříbro
95,67 bodů – zlato

20.
10.

Aleš Bak Glowworn

93,67 bodů – stříbro

12.

Tomáš Vašíček RN Roma

92,67 bodů – stříbro

14.

3. 1. 2. Pracovní schůzka céčkařů se sešla v sobotu 27. 9. V Luži
Zastoupeni byli modeláři ze všech skupin céčkařů kromě plastikářů.
Došlo k dohodě:
- vrátit zpět komise rozhodčích na 5, kde nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení u
jednotlivých modelů škrtnout a průměr tří bude výsledkem.
- vrátit zpět bodové hodnocení z pětibodového na deseti bodové rozmezí
- udělovat jen třem bodově nejlepším ve třídě zlatou, stříbrnou a bronzovou
medaili – tak jako ve všech ostatních kategoriích lodního modelářství – dnes klesly
na úroveň upomínkového předmětu a ne vyjádření kvality výkonu.
- za umístění v desetibodových skupinách udělovat místo medailí zlatý, stříbrný a
zelený diplom ostatním za účast šedý, ale u všech s uvedením jejich bodového
hodnocení – tím by došlo k finančním úsporám za medaile a odlišení diplomů při
dnešní technice není problémem.
Tento návrh dáváme panu Martinu van Gelderenovi, jako vedoucímu sekce C Naviga
k projednání.
Projednán byl i návrh p. Bogdanova zaslaný všem členským státům aby zůstali
všechny třídy C1 – C5 s tím že by byla každá rozdělena na :
A – klasická stavba modelu
B – modely z plastů
C – modely kartonové

3. 2. Ze sekce FSR
3. 2. 1. Poslední závod v Holicích
První zářijový víkend (6.-7. 09.) prosluněný již trochu podzimním sluníčkem byl
kulisou vyvrcholení letošního Mistrovství ČR lodních modelářů, kteří závodí s modely
rychlostních člunů se spalovacími motory, ovládanými radiovým řízením. Tradiční
místo posledního závodu ATC Hluboký u Holic krom českých závodníků přilákalo i
špičkové závodníky z Německa a početnou skupinu i z Rakouska. Sobotní rozjížďky
o postup do nedělních finálových jízd, kam postoupí vždy 12 nejrychlejších
z rozjížděk. Rozjížďky poněkud ovlivnilo padající listí ze stromů, ale nedělní finálové
jízdy se jely za ideálního počasí. Kvalitně řízený závod mezinárodní rozhodčí A.
Navrátilovou z pardubického klubu, takže byl bez protestů odjet v předpokládaném
časovém rozvrhu. Velice chvályhodné je že již několik roků po sobě se účastní těchto

závodů početná skupina mladých naději t. zv. Elévů, což je příslibem pro další roky,
že pole závodníků bude spíš sílit, než aby se počty snižovali.
Závod byl ukončen jednak vyhlášením výsledků tohoto závodu, kde na čelní
místa dosáhli i rakouští modeláři, a poté i vyhlášením Mistrů ČR pro rok 2014
v jednotlivých obsahových třídách.
Výsledky jsou na stránkách SMČRLodní/FSR vč výsledů seriálu.

3. 2. 2. Pro rok 2015 odřekl KLoM Moravské Budějovice uspořádání
seriálové soutěže.
Vedoucí sekce hledá jiného pořadatele.
3. 3. Ze sekce M
3. 3. 1. Zpráva o sezóně lodních modelářů sekce M 2014
Závodní sezóna 2014 – sekce M
Mezinárodní závody
Letošní rok se konalo Mistrovství Evropy pod hlavičkou Naviga, které bylo
ohlášeno v rekordně pozdním termínu, teprve v polovině února letošního roku.
Mistrovství bylo uspořádáno v termínu 5.-12. srpna v Rusku (Kolomna). Z českého
reprezentačního družstva, které pro letošek počítalo se sedmi juniory a patnácti
seniory se nakonec nezúčastnil nikdo. Tato neúčast byla způsobena částečně velkou
vzdáleností pro cestu osobním automobilem (při velkém počtu juniorů i nedostatek
řidičů), cesta vlakem nebo letadlem zase neumožňuje přepravu veškerého závodního
zázemí a částečně nejistou politickou situací mezi Ruskem a Ukrajinou.
Příští rok by mělo být uspořádáno Mistrovství Světa, spekulace hovoří o
Polsku, nicméně Naviga stále mlčí. Bohužel komunikace vůči organizaci Naviga je
poněkud jednosměrná, takže zůstává s otazníkem, zda se něco oficiálního dozvíme
ještě letos nebo ne.
Jako náhradou za mistrovství mohla být letos našim závodníkům mezinárodní
soutěž European Cup v polském souměstí Kedzierzyn-Kozle, která se konala o
víkendu 11.-13. Července. Bojů o poháry se zúčastnilo celkem 10 českých závodníků
(6 seniorů a 4 junioři). Výjezd to byl veleúspěšný, modeláři přivezli celkem 21
„medailí“ (z toho 8 zlatých). Kompletní výsledky jsou k dispozici na internetu
(www.sekcem.cz, www.rcmodell.cz, www.hydrosfera.cz, odkazem na stránkách KLoM.).
Všem patří velká gratulace!
Hodnocení domácí závodní sezóny
Seriálové soutěže mistrovství ČR skupiny M byly v roce 2014 pořádány a
organizovány podle pravidel NAVIGA 2014 s dodatkem z roku 2003 (disciplinární
opatření) a s úpravou konání soutěžních jízd podle národních pravidel (platné od
roku 2012). Letošní rok se poprvé v seriálu objevila třída Mini Hydro (kterou přijala
Naviga jako mistrovskou třídu).
Všech pět seriálových soutěží bylo pořádáno jako dvoudenní soutěžní klání (tři
na jaře, dvě na sklonku léta). Zahájení sezóny proběhlo jako již tradičně v Dolní
Radechové – Velký rybník (Náchod) první květnový víkend. První den nás dost
pozlobilo počasí, zima a déšť byl jen pro otrlé závodníky, v neděli se naštěstí počasí
umoudřilo a občas vysvitlo i slunce.
Druhá seriálová soutěž se konala na jihu Čech v malém, ale turisticky
zajímavém městečku Borovany (20 min cesty z Českých Budějovic). Pořadatelé jako

již tradičně zvládli organizaci na jedničku s hvězdičkou. Za zmínku stojí zejména
vynikající občerstvení z domácí kuchyně, kde si vybere opravdu každý.
Třetí soutěž seriálu proběhla v Plzni na Boleveckém rybníku, kde nám
závodění trochu komplikovalo vodní rostlinstvo a proto pro příští sezónu bude tento
závod přesunut do dřívějšího termínu. Ve stejném termínu se na zde konal také
přesunutý seriálový závod sekce NS. Prvotní obavy ze souběhu soutěží se
nepotvrdili a naopak bylo na co koukat.
Čtvrtá seriálová soutěž se jela poprvé v Sedlejově (cca 50km východně od
Jindřichova Hradce). Pořadatelé z Třeště po loňské premiéře, kdy pomáhali
organizovat Mini Cup letos zvládli i dvoudenní seriálovou soutěž včetně občerstvení
v místě závodu. Bohužel nedělní silný déšť vyhnal některé závodníky dříve domů .
Letošní seriál uzavírala pátá soutěž na pražském Košíku, která proběhla za
nádherného počasí, které na rybník přilákalo také plavce. Naštěstí organizátoři
situaci zvládli perfektně, takže se nebylo čeho obávat. Společnost nám dělali i labutě,
které se na Košíku zabydleli. Už ale skončilo období jejich hnízdění a proto se závod
mohl konat i za jejich přítomnosti.
Lze konstatovat, že všechny seriálové soutěže byly tak jako v minulých letech
pořadateli organizačně i materiálově dobře zajištěny. Soutěže proběhly v souladu se
Sportovním řádem a bez protestů. Výsledkové listiny byly zveřejňovány průběžně,
vždy po skončení soutěže na internetových stránkách www.sekcem.cz, www.rcmodell.cz,
www.hydrosfera.cz, odkazem potom také na stránkách KLoM.
Ve vypsaných třídách se seriálových soutěží v roce 2014 zúčastnilo celkem 57
závodníků (z toho 20 juniorů), kteří závodili se 134 modely. Pro porovnání
s předchozími lety – v roce 2013 (47 závodníků se 132 modely), v roce 2012 (58
závodníků se 132 modely). Porovnání účasti v jednotlivých třídách s minulými
sezónami je patrné z následující tabulky:
2012
Třída

2013

2014

Δ12/13

Δ13/14

JUN

SEN

Σ

JUN

SEN

Σ

JUN

SEN

Σ

Σ

Σ

Mini ECO

15

31

46

16

22

38

20

19

39

-8

+1

Mini ECO

10

23

33

10

23

33

13

22

35

0

+2

ECO St.

1

11

12

6

9

15

7

11

18

+3

+3

ECO Ex.

0

14

14

0

13

13

1

12

13

-1

0

Mono I

2

9

11

2

6

8

1

5

6

-3

Mini Hydro

-

-

-

-

-

-

1

5

6

Hydro I

0

0

0

1

7

8

-

3

3

+8

-5

Hydro II

-

6

6

-

7

7

-

8

8

+1

+1

FSRE
Celkem

1

9

10

1

29

103

132

36

7
94

8
130

1
44

5
90

6
134

-2
-2

-2
+4

St.
Ex.

-2
+6

Zhodnocení soustředění mládeže
Soustředění talentované mládeže skupiny M se uskutečnilo v Plzni, v areálu autokempu
Ostende, v termínu 27.6.-29.6.2014. Na soustředění byli pozváni členové širšího
reprezentačního týmu (Martin Bartoš, Adam Fišer, Štepán Fišer, Martin Hanzlík, Petr Hošek,

Jakub Kneys a Zdeněk Bašta), jehož nominace byla projednána na zasedání Předsednictva
KLoM ČR dne 12.10.2013. Dále byli pozváni dva junioři (Hotovec Filip a Kos Matěj), kteří na
prvních dvou soutěžích podali dobré výkony a budou v juniorských třídách soutěžit i v dalších
letech.
Soustředění se zúčastnilo 6 juniorů, omluvili se Petr Hošek, Zdeněk bašta a Matěj Kos z
důvodů odjezdu na prázdniny.
Účastníci soustředění se dostavili na soustředění v odpoledních hodinách 27.6.2014.
Následoval volný trénink, v jehož rámci byla s jednotlivými juniory probrána technika jejich
jízdy a připomínky k odstranění nedostatků.
Dále bylo provedeno seznámení juniorů se změnami pravidel Naviga a s Národními pravidly
2014. Byla projednána technika jízdy, tresty za porušení pravidel. Někteří junioři si procvičili
nácvik výměny modelů při soutěži týmů.
S jednotlivými účastníky bylo projednáno jejich perspektivní zaměření na třídy skupiny M a
v průběhu soutěže byla provedena kontrola modelů.

Ing. Dostálová, vedoucí sekce M

3. 4. Ze sekce NS
3. 4. 1. ME NS 2014 v Kaliningradě
Po necelém roce na konání mistrovství světa hostil ruský Kaliningrad mistrovství Evropy
Naviga sekce NS ve dnech 21. až 27. července 2014. Oproti minulému roku byla česká
reprezentační výprava co do počtu startujících modelů početnější:
2x F4-A Junior
1x F4-A Senior
1x F4-B Junior
1x F4-B Senior
1x NSS-A Senior
2x NSS-B Senior
3x NSS-C Senior
S ohledem na účast pouhých 6 států panovala naděje na dobrá umístění. Pořádající Ruská
federace měla nejhojnější zastoupení, dále se do šampionátu zapojili lodní modeláři
z Běloruska, Maďarska, Německa a Polska. V tradičně nejhojněji zastoupené třídě F4-A
startovalo jak v juniorech, tak v seniorech pouhých 8 modelářů.
Očekávání se nenaplnila. Až na plachetnicovou třídu NSS-C, ve které startovali jen čeští
zástupci z MK Slezsko Český Těšín František Chmelka, René Walenta a Marcela Uherková,
česká reprezentace na stupně vítězů nedosáhla.
Největšího debaklu se dopustil vedoucí výpravy Ladislav Douša, když se s plachetnicí
Benjamin W. Latham (NSS-B) v polovině první soutěžní jízdy vydal na průzkum dna místní
vodní nádrže. Hloubka, překračující 3 metry, byla příležitostí pro ruské potápěče. Ti
po hodinové přípravě a dvacetiminutovém hledání model ze dna vyzvedli.
Jediným želízkem v ohni třídy NSS-B tak zůstala plachetnice Brilliant Jaroslava Zemana. Ta
k velkému zklamání v konečném součtu o 0,24 bodů ztrácela na třetího. Stupně vítězů NSS-B
obsadil pořádající stát. V NSS-A měl se stavebnicovým Atlantisem již po stavební zkoušce
nemalou ztrátu na vítěze Přemysl Mudra. Jízdními výkony ztrátu spíše prohloubil, a tak
v NSS-A Senior obsadil nepopulární čtvrtou příčku, kterážto byla zároveň příčkou poslední.

V F4-A naši junioři Tomáš Jakeš a Ondřej Šmejkal obsadili 5. a 6. místo s výkonem 98,
resp. 97,5 bodů. Rovněž senior Stanislav Jakeš se v F4-A na stupně vítězů neprobojoval
a skončil na 5. místě s výkonem 97 bodů.
V F4-B Senior částečně doplatil na horší stavební zkoušku remorkéru Yorkshireman, kdy je
90 bodů přeci jen málo a 98 bodů za jízdní zkoušku to příliš nezachrání. Pětibodová ztráta
na třetího znamenala 4. místo. Mezi juniory se v F4-B příliš nevedlo Tomáši Jakešovi, když
s modelem Falke skončil na 4. místě jako poslední.
Přestože byla evropská soutěž obsazena poměrně malým počtem startujících modelů, časový
plán se měnil mnohokrát, což nelibě nesli především reprezentanti v plachetnicových třídách
NSS, jejichž startoviště bylo letos přesunuto ze zátoky u zábavního parku na druhý břeh
nádrže. V prvních dnech to prakticky znamenalo ráno vyrazit na místo úschovy modelů,
přetrpět ranní kolony, informovat se o změnách (ranní jízdy se přesouvaly na odpoledne
a naopak) a v další koloně přejet na startoviště plachetnic. Anebo si několikrát denně dát
dvoukilometrovou procházku kolem vody. To kdyby chtěl našinec sledovat průběžné
výsledky, které se vylepovaly jen na startovišti F2.
Vzhledem k této skutečnosti byl vedoucí výpravy pro případ podání protestu málokdy
na správném místě. Naštěstí k tomu nemuselo dojít. S výtkou, aby nebezpečné hřeby
před vjezdem do doku omotali něčím měkkým, se pořadatelé vypořádali hned. Horší boj
sváděli se samotnou vodní plochou, která byla na hladině dosti znečištěná, přičemž vítr
veškerý nepořádek sfoukával ke startovním molům.
Za 10€ vstupné do zábavního parku pořadatelé zajistili bezplatné WC, úschovu modelů
a jízdenku na ruské kolo. V tropických dnech, které celé mistrovství Evropy doprovázely
(teplota pod 30 °C neklesla), šlo spíše o danajský dar. Kdo by se v takovém hicu nechal
za svoje peníze dobrovolně zavřít do prosklené kukaně, že? Ovšem zadarmo... Snad právě
vyšší teploty způsobily, že se nápisy na reprezentačních trikách začaly krátce po slavnostním
nástupu rozpíjet. Anebo šlo o méně kvalitní várku v porovnání s loňskými?
Na poslední den kromě vyhlášení výsledků pořadatelé zařadili výlet na nedalekou vojenskou
základnu ve městě Baltiysk, kde probíhaly oslavy baltské floty. Krom modelářů se tam sjela
snad půlka Kaliningradské oblasti, ale určitě stálo za to se davy prodírat. Po návratu se
za minimálního zájmu veřejnosti uskutečnilo slavnostní vyhlášení, kdy diplomy a medaile
obdrželi jen první tři v kategorii a zbytek účastníků se musel spokojit s několika propagačními
předměty. Oficiální výsledkové listiny se podepisovaly ještě hodinu po skončení ceremoniálu,
navíc pro třídy NSS nemají veškeré náležitosti.
Vedoucí sekce NS Naviga Hans-Jürgen Borchers nepovažoval za nutné do Kaliningradu
přijet...
Závěrem bych rád poděkoval Ing. Ladislavu Hanuškovi, který byl na místě jako mezinárodní
rozhodčí na startovišti NSS, Stanislavu Jakešovi a Přemyslu Mudrovi za vydatnou
překladatelskou činnost z a do ruštiny.
Ladislav Douša, vedoucí výpravy

3. 4. 2. Výhled na rok 2015
Mistrovství světa NS 2015 proběhne v maďarském Bánku v termínu 6. do 14.
července.
Plánované Dánsko se nekoná, lokalita mistrovství Evropy NS 2016 není známa.

3. 4. 3. Zápis ze závěrečné schůzky předsedů klubů NS při závěru
seriálu MČR NS
Zápis vč. prezenční listiny je na stránkách KLoMČR v sekci NS ve
zprávách.
3. 4. 4. Souhrnná zpráva vedoucího sekce

Zpráva o činnosti lodních modelářů sekce NS za rok 2014
1. Seriál MiČR NS 2014
Stejně jako v minulých letech modelářské kluby sekce NS uspořádaly seriál 5 soutěží
o třech víkendech systémem 2 + 2 + 1:
1. a 2. soutěž: 13. až 15. 5. 2014, Tábor J. A. Komenského Běleč nad Orlicí, KLoM
Třebechovice na Orebem
3. a 4. soutěž: 27. až 29. 6. 2014, ATC Ostende Plzeň, KLoM Plzeň-Letkov
5. soutěž + vyhodnocení: 13. až 14. 9. 2014 Barbora Duchcov, KLM Royal Dux Duchcov
Podobně jako v roce 2013, kdy se musela hledat náhradní lokalita, i letos jednu dvojsoutěž
provázely obtíže. A to termínové, když provozovatel kempu u Boleveckého rybníku v Plzni
ztratil rezervaci sekce NS a kemp obsadil jinou skupinou. Naštěstí se našlo náhradní řešení
o týden později. Shodou náhod se na stejném místě konala seriálová soutěž sekce M.
Na jednu stranu je to přínos, kdy mohou modeláři ve volných chvílích pozorovat soutěžní
jízdy sekce M, na kterou by nejspíš nezavítali. Jenže vše má svá pro a proti. Všechna
startoviště se do areálu kempu nevešla, a tak museli majitelé plachetnic NSS na své
startoviště kráčet několik set metrů. Nic příjemného pro pány v letech, kteří v NSS
převažují. Přestože je to nemilé, ještě se s tím mnozí smíří.
Horší to bylo s kvalitou vodní plochy. Je až neuvěřitelné, jak málo času stačí k tomu, aby
se z bezmála nejvhodnějšího rybníka stal rybník takřka nepoužitelný. Díky vodnímu
rostlinstvu plachetnice s kapkovitými kýly znenadání zastavovaly a též majitelé maket
s lodními šrouby nestačili žasnout, jak málo jinudy stačí jet, aby člověk namotal zelené
liány do lodního šroubu. Pořadatelé se snažili ze všech sil trať čistit, ale byl to marný boj.
Pokud se situace nezlepší, byli jsme zřejmě hosty Velkého Boleveckého rybníka naposledy.
Zbývající seriálové soutěže též prodělaly pár slabých chvilek. V Bělči nad Orlicí
během sobotního odpoledne řádila bouřka s krupobitím, na což opět nejvíce doplatili
soutěžící s plachetnicemi NSS, kteří byli nejdále na střechy nad hlavou. Stan pro rozhodčí
o ploše 3 x 3 m není nafukovací a všechny osoby neschová. O modelech nemluvě.
Závěrečnou duchcovskou soutěž bude mít v paměti Jiří Voráček, kterému se podařilo utopit
parník. Naštěstí jen několik metrů na břehu v mělké vodě, takže jej vylovil. Slavnostní
vyhlašování výsledků seriálu 5 soutěží MiČR NS 2014 probíhalo na širým nebem
duchcovské Barbory. Zákon schválnosti zafungoval dokonale, neboť ve chvíli, kdy
pořadatelé naaranžovali poháry, medaile a diplomy na stůl, začalo pršet.

Kategorie
F2-A Junior
F2-A Senior
F2-B Senior
F2-C Senior
F4-A Junior
F4-A Senior
F4-B Junior
F4-B Senior
F4-C Junior
F4-C Senior
F-DS
NSS-A Junior
NSS-A Senior
NSS-B
NSS-C
Celkem

Rok 2013

Meziroční bilance
Rok 2014
3
12
7
3
32
25
5
3
4
3
8
0
16
8
0
129

Rozdíl
3
11
8
3
21
26
4
5
3
4
9
1
13
11
4
126

0
-1
+1
0
-11
+1
-1
+2
-1
+1
+1
+1
-3
+3
+4
-3

Meziroční bilance počtu účastníků naznačuje odliv juniorů v F4-A, což může být způsobeno
také tím, že 3. a 4. seriálová soutěž se konaly v posledních školních dnech. Nelze
opomenout ani to, že několik nadějných juniorů přešlo do věkové kategorie seniorů.
V plachetnicových kategoriích NSS lze pozorovat trend odklonu na NSS-A k modelům
NSS-B a NSS-C, přičemž NSS-C mohla být na soutěži samostatně hodnocena historicky
poprvé. Dojde v příštím roce na NSS-D? Junior Tomáš Jakeš si v NSS-A jízdu s plachetnicí
teprve osvojuje, přesto je vítanou posilou na startovním poli.
Celkový pokles startujících modelů o 3 exempláře na 126 nelze hodnotit jako dramatický.
2. Mistrovství Evropy Naviga NS Kaliningrad 2014:
Po necelém roce na konání mistrovství světa hostil ruský Kaliningrad mistrovství Evropy
Naviga sekce NS ve dnech 21. až 27. července 2014. Oproti minulému roku byla česká
reprezentační výprava co do počtu startujících modelů početnější:
2x F4-A Junior
1x F4-A Senior
1x F4-B Junior
1x F4-B Senior
1x NSS-A Senior
2x NSS-B Senior
3x NSS-C Senior
Účast pouhých 6 států dávala naději na dobré umístění. Až na kategorii NSS-C Senior,
kterou obsadila jen naše výprava, se z prvenství radovali jiní, ponejvíce pořádající Rusové.
Jak dopadla česká reprezentační výprava, nastíní zkrácené výsledky:
F4-A Junior (8 soutěžících):
5. Tomáš Jakeš - Xenie - 98,00 b
6. Ondřej Šmejkal - Caribic - 97,50 b

F4-A Senior (8 soutěžících):
5. Stanislav Jakeš - Xenie II - 97,00 b
F4-B Junior (4 soutěžící):
4. Tomáš Jakeš - Falke - 175,83 b
F4-A Senior (6 soutěžících):
4. Stanislav Jakeš - Yorkshireman - 188,00 b
NSS-A Senior (4 soutěžící):
4. Přemysl Mudra - Atlantis - 145,70 b
NSS-B Senior (6 soutěžících):
4. Jaroslav Zeman - Brilliant - 163,83 b
x. Ladislav Douša - Benjamin W. Latham - 0 b
NSS-C Senior (3 soutěžící):
1. František Chmelka - No Name II - 167,51 b
2. René Walenta - Pionyr - 166,20 b
3. Marcela Uherková - Marcia - 164,20 b
Více informací viz článek ve Zpravodaji KLoM ČR 88/2014.
3. Evropský pohár Naviga NSS Kristýna 2014:
I v letošním roce probíhala v sekci NS na našem území jen jedna mezinárodní soutěž Navigy,
a to 1. až 4. května na nádrži Kristýna u Hrádku nad Nisou, kam KLoM Admiral Jablonec
nad Nisou sezval již popáté majitele plachetnic NSS. K vidění bylo 40 modelů modelářů ze 4
států. Po několikaleté absenci dorazil jeden modelář z Německa.
4. Nemistrovské soutěže NS 2014:
Dříve užívaný pojem veřejné soutěže byl po výtce, že veškerá veřejnost startovat nemůže,
šalamounsky nahrazen pojmem nemistrovské soutěže. V sekci NS platí, že na těchto
soutěžích bývají mnohdy k vidění zdařilejší kousky než v rámci seriálu MiČR. V kalendáři
se takových soutěží letos objevilo 18, z nichž jedna byla z důvodu kolize termínů zrušena,
takže můžeme hovořit o úbytku 2 soutěží oproti loňským 19. Stavitelé maket F2 a F-DS měli
příležitost k soutěžnímu vyžití menší než stavitelé F4 a NSS.
5. Školení rozhodčích sekce NS:
V sobotu 22. března 2014 proběhlo v Čelákovicích na popud zájemců z řad několika klubů
školení národních rozhodčích pro sekci NS, kterého se zúčastnilo celkem 19 frekventantů.
V 17 případech šlo o zájemce bez platného průkazu národního rozhodčího a ve 2 případech
se jednalo o prodloužení platnosti. Lektorsky školení zajistili mezinárodní rozhodčí Otakar
Holan (CZ-11/A) a Ing. Zdeněk Tomášek (CZ-02/A/OS). Akce proběhla na vlastní náklady
zájemců.
6. Dozvuky voleb vedoucího sekce NS:
Přestože volby vedoucího sekce NS proběhly už v závěru roku 2013, někteří jedinci výsledek
dodnes nelibě nesou a průběh opakovaného hlasování v některých klubech zpochybňují.

7. Otazníky nad podobou seriálu MiČR NS 2015:
Bývá zvykem na poslední seriálové soutěži sekce NS svolat schůzi zástupců klubů za účelem
domluvy nad pořádáním dalšího ročníku. Nejinak tomu bylo i letos v Duchcově, kde
se v sobotu 13. září na 19:00 h za účasti 21 zájemců a vedoucího sekce NS vedla
dvouhodinová diskuze. Pohříchu z jediného klubu jich bylo 8, takže v důsledku bylo
zastoupeno klubů méně, a to jen 9. Podrobněji viz zveřejněný zápis:
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zpravy/zprava_304.pdf
Z úst majitelů modelů plachetnic NSS sílí volání po oddělení seriálových soutěží MiČR NSS
na zbývajících soutěží seriálu MiČR NS místem i časem. Areály yachtclubů, kde
se v posledních letech konají neseriálové soutěže tříd NSS, jsou pro uspořádání seriálu MiČR
NSS vhodnější. KLoM Ledenice a MK Slezsko Český Těšín se změně statutu jimi
pořádaných soutěží tříd NSS nebrání.
Zájemci měli příležitost hlasovat o bodovém hodnocení seriálu MiČR NS 2015. Se 27 hlasy
zvítězila varianta č. 5: Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky (viz strana 18
Zpravodaje KLoM ČR 87/2014), 2 hlasy obdržela varianta č. 2: Nahrazení Tabulky 1
vzorcem z národních pravidel EX (viz strana 12 Zpravodaje KLoM ČR 86/2014) a 1 hlas byl
přijat pro variantu č. 1: Hodnocení seriálu MiČR sekce NS jako v roce 2014 (viz strana 10
Zpravodaje KLoM ČR 86/2014).
Zbývá vítězný návrh legislativně převést do praxe změnou Sportovního řádu KLoM ČR sekce NS.
V Písku dne 21. 9. 2014
Bc. Ladislav Douša, vedoucí sekce NS

3. 5. Ze sekce S
3. 5. 1. Zamyšlení nad (seriálovými) soutěžemi modelů

plachetnic
Ačkoli se sám zabývám hlavně plachetnicemi tříd NSS, které spadají do lodních maket,
sleduji též dění kolem plachetnic sekce S (nejen podle Navigy).
Jak známo, v posledních letech nastal v českých luzích a hájích odklon od cenově
náročnějších F5-E/IOM a F5-M (viz několik zrušených soutěží pro nezájem z poslední
doby) a nastal rozkvět třídy Micro Magic, kterou Naviga na milost zatím nevzala. Byť měl
Graupner, výrobce soutěžních stavebnic, před rokem a půl existenční problémy, již se snad
rozbíhá výroba nanovo a soutěže chtiví lodní modeláři zase vše potřebné seženou u Pavla
Novotného, distributora pro český trh a vedoucího sekce S: http://blog.micromagic.cz
Podobně jako u nás, tak i na Slovensku se Micro Magic jezdí soutěžně na hlavičkou
tamního modelářského svazu. Krom toho se tam ujal soutěžní seriál plachetnic RG-65,
u nichž mají stavitelé příležitost se v rámci soutěžních pravidel na modelu vyřádit.
(Stavebnic od různých výrobců existuje jen omezené množství a jejich soutěžní uplatnění je

sporné.) Na celém seriálu RG-65, který letos probíhá třetím rokem, je nejkrásnější to, že
funguje z nadšení bez ochranných křídel modelářského svazu a přitom naláká také
zahraniční soutěžící z Česka a Rakouska. Anebo právě proto? Více o RG-65 zde:
http://rg65.sk
V naší kotlině se seriál plachetnic RG-65 zatím nerozjel, ale začíná se zde prosazovat jiná
kategorie plachetnic. Co stojí za zdůraznění, je, že s nimi začínají i žáci. O jakých
plachetnicích mluvím? No přece o Footy. Jednu stopu dlouhý model plachetnice je cenově
nenáročný, když k osazení stačí jen přijímač, akumulátor a dvě serva. Oproti výše
jmenovaným třídám plachetnic má ještě jednu výhodu, kterou je jeho skladnost. V případě
žákovských výprav na soutěže to není nezanedbatelná vlastnost, pokud se několik takových
modelů do zavazadlového prostoru běžného osobního vozu vtěsná k již provozovaným
modelům F4-A a EX-500.
Na program letošního Moravského poháru byla zkušebně kategorie Footy zařazena.
Během 5 soutěží se na startu objevilo 9 plachetnic. Na pokusný ročník to není špatné.
Vezmeme-li do úvahy, že pro samotnou soutěž postačí trať F4, která po dobu soutěžních
jízd modelů sekce M na těchto soutěžích leží ze setrvačnosti ladem (značná část soutěžících
používá 2,4 GHz), jde o vhodné vyplnění programu pro ty, kteří z nějakých důvodů
s Blechami apod. nesoutěží.
Aby měly i další kroužky lodních modelářů motivaci ke stavbě plachetnic Footy, zbývá
jediné. Prosadit tuto kategorii do národních pravidel a vyhlásit ji na MiČR žáků jako
plnohodnotnou.
Zatím můžete načerpat inspiraci ke stavbě:
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/viewforum.php?id=97
A soutěžní seriál plachetnic sekce NSS? Ten juniory příliš neláká, byť se po čase jeden
objevil. Do značné míry je to dáno i tím, že by junioři nestíhali přebíhat ze startoviště F4
na startoviště NSS, které vyžaduje takřka celodenní přítomnost. I proto sílí myšlenka
na termínové oddělení seriálu MiČR plachetnic NSS od zbývajících tříd, pokud se soutěž
nebude konat ve vhodné lokalitě, jakou je ATC Eden Jinolice.
V Písku dne 24. 9. 2014
Ladislav Douša, vedoucí sekce NS

3. 6. Ze sekce Mládež a EX
3. 6. 1. Zápis ze schůzky vedoucích výprav na MČR žáků

3. 6. 2. Soustředění talentované mládeže – Protivanov 2014
Vyúčtování vedoucím p. Noskem řádně provedeno.
Zpráva o průběhu zatím nebyla zaslána

