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1. Úvodník
Vážení přátelé modeláři
Sportovní rok 2014 je u konce a všichni můžeme bilancovat. A tak si dovolím poděkovat všem
závodníkům , zvláště státním reprezentantům a medailistům za jejích příkladnou reprezentaci. A
všem rozhodčím, funkcionářům a členům za jejich celoroční práci ve prospěch nás všech.
Moje poděkování zvláště patří vedoucím jednotlivých sekcí a tajemníkovi KLoM.
Rád bych vám na sklonku roku podal nové informace o situaci, při změně klubů na spolky, bohužel
ani po roce se nic výrazného nezměnilo. Předseda SMČR absolvuje na úrovni Sdružení sportovních
svazů různé semináře s touto tématikou žádný posun vpřed zatím není.
Snad jen to že předsednictvo pracuje na úpravě stanov SMČR.
Samozřejmě během roku vznikly problémy, jedná se o sekci mládež a to především o spolupráci
mezi členy a nečleny SMČR a to jak na úrovni pořadatelů soutěží tak i soutěžících.
Podvakrát, jsem se tuto problematiku otevřel na předsednictvu SMČR vždy dopadl stejně.
,Jsme suverénní sportovní organizace a jako taková pořádá vrcholové a veřejné soutěže pouze pro
své členy.“ Toto je názor předsednictva a v tomto smyslu byla upravena směrnice č.10 pro pořádání
MČR mládeže.
Vzhledem k tomu že počty žáků klesají, pokusím se ještě do příštího roku s pověřením předsednictva
KLoM připravit změnu směrnice tak aby se horní věková hranice posunula na 18 let a MČR by mohlo
mít jinou formu než postupovou např. seriálovou nebo jednorázovou.
Pokud ani toto nebude přínosem, bude se potřeba zamyslet má-li samostatná sekce mládež v dnešní
době perspektivu a nebude-li vhodnější přistoupit k tomu aby své reprezentanty následovníky
vychovávali jednotlivé sekce sami. V některých sekcích je to již nyní běžné.
S přáním pokojných vánočních svátků a štěstí do nového roku Luděk Mátl

2. Organizační zprávy
2. 1. Zprávy z Navigy

K dispozici jsou propozice : MS – FSR –Görlitz, D
MS –NS – Bánk, H
MS – Cherkassy,UKR, - není zájem
Zatím nenahlášené : ME - C – snad Rumunsko či Francie ???
MS – M – snad Polsko ???
Na Navigu odeslány :
Mezinárodní soutěže NSS Krystýna a Europa Cup Kolín – S
Přihláška na školení rozhodčích C – 2 osoby
Návrh změn hodnocení v sekci C
Na žádný z těchto dokumentů nepřišla odpověď !
Dosud není znám kalendář soutěží NAVIGA pro rok 2015

2. 2. Zprávy ze SMČR
2. 2. 1. Zápis z jednání předsednictva KLoM ČR 22. 11. 2014

ZÁPIS
z 2. zasedání předsednictva Klubu lodních modelářů ČR v roce 2014
Zasedání se konalo v sobotu 22. 11. 2014 od 9,30 v malé zasedací síni Sportovní
haly TJ Slávia Hradec Králové, Víta Nejedlého1216.
Přítomni : Luděk Mátl, předseda KLoM ČR, sekce C – Alois Vašíček, sekce FSR – Petr
Vaněrka, sekce Mládež a EX Jiří Nosek, sekce NS – Bc. Ladislav Douša, sekce S –
Pavel Novotný, Jiří Lejsek, tajemník KLoM ČR, Mgr. Miroslav Navrátil, předseda
SMČR, M. Miletín, náhradník za sekci M..
Omluvena: Ing. Zdena Dostálová – sekce M, pro onemocnění - pověřen zástupem M.
Miletín
1. Jednání zahájil předseda pan Mátl uvítáním přítomných přesně v9,30 a
požádal o věcné jednání.
2. Kontrola zápisu z minulé schůze – předseda
- Vedoucí sekce NS p. Douša oznámil, že není schopen počet rozhodčích snížit,
protože všichni jako rozhodčí pracují dle pravidel Naviga.
3. Dopis p. Liberdy zaslaný SMČR a KloM ČR
- Předsednictvo bere dopis na vědomí a sděluje, že jak SMCR, tak KLoM ČR
v rámci finančních možností podporují sport i činnost mládeže členů SMČR.
Připomínka předsedy SMČR – viz informace pro modelářské kluby – červenec 2014
4. Hodnocení výjezdů na MS a ME
- MS C ve Staré Zagoře - vedoucí výjezdu Alois Vašíček
Výprava úspěšná 3 zlaté a 6 stříbrných medailí. Zpráva podána
- ME NS v Kaliningradu – vedoucí výjezdu Bc. Douša
Účast úspěšná – zpráva zveřejněna na webových stránkách sekce
MS FSR pořádané organizací FSR WORLD ( oficiálně ustavená IMBRA) rovněž
úspěšná – 3. Místo Z. Žaroského ve třídě FSR-V27.
Výjezd sekce M do Moskvy se neuskutečnil vzhledem k nejistému průjezdu UKR
i velké vzdálenosti.
5. Vyjádření vedoucích sekcí k mez. organizacím Naviga, FSR-World a ISAF
C – S Navigou (p. Matysik) byla dohodnuta účast českých členů na školení
rozhodčích, které mělo být letos na podzim – zatím nedošla žádná pozvánka.
FSR – Z organizace FSR WORLD vznikla oficiální organizace lodních modelářů
IMBRA se sídlem v Anglii. Vzhledem k poměrně složitému systému přístupu na jejich
MS (několik závodů v různých zemích) se přikláníme k dalšímu působení v Navize a
obsazujeme letošní MS Naviga v Görlitz v Německu.
NS - nadále mezinárodně v organizaci Naviga
S – plně zajištěno členství v organizaci ISAF (pilotované plachetnice a jejich
modelářský odbor – profesionální rozhodčí atd.), zájem o účast na akcích Naviga tím
poklesla.
6. Hodnocení sportovní sezóny 2014

Předali všechny sekce a dokumenty by měly být vyvěšeny na stránkách sekcí.
Vedoucí sekce S Pavel Novotný ještě oznámil, že před týdnem se zúčastnili závodů
v Chorvatsku a příští víkend zakončí sezónu závodem v Mnichově.
Předseda poděkoval vedoucím výjezdů na MS a ME za přípravu, provedení a
řádné vyúčtování cest.
7. Hodnocení soustředění mládeže Protivanov
Proběhlo v plánovaném termínu s počtem 20 účastníků, bylo řádně vyúčtováno.
Vedoucí soustředění J. Nosek uvádí, že chyběl větší zájem mládeže ze sekce NS.
Předsednictvo vedoucímu soustředění děkuje za odevzdanou práci.
8.Hodnocení MČR žáků
MČR žáků v Borovanech bylo dobře uspořádané, za což předsednictvo
pořadateli děkuje.
Vyskytla se jedna mimořádná událost, kdy k epileptickému záchvatu jednoho
z mladých účastníků byla povolána RLZS, která pacienta odvezla ke krátkému
ošetření do nemocnice, a na soutěž se vrátil. Večerní schůzka vedoucích opět jen
probírala stejné téma - viz bod 3.
9. Kalendář soutěží 2015
- kalendář uzavřen a vyvěšen dle plánu 01. 11. 2014
- 9. 11. - došla přihláška 2 veřejných soutěží z klubu Bílina – rozhodnuto dát na
vědomí modelářům v prosincovém Zpravodaji.
10. Plány na školení rozhodčích – podzim 2014 a rok 2015
C – Naplánováno na 21.3. 2015 , místo bude určeno dodatečně.
Počítá se i s proškolením na třídy C6 a C7.
M – Plánováno na 11. září do Náchoda – předpokládaná účast cca 25 osob.
Ostatní sekce letos ani příští rok nepotřebují.
11. Plán výjezdů na rok 2015
C – zatím buď Rumunsko či Francie,Toulone – zatím zprávy z Navigy nejsou.
Vedoucí Alois Vašíček
FSR-V – Görlitz, Německo – 01. – 15. 08. 5015. Vedoucí Petr Vaněrka
M – snad Polsko – předpoklad srpen 2015 – předpokládaná účast cca 25 osob
NS – Bánk, Maďarsko – 06. – 14. 07. 2015. Vedoucí Bc. Ladislav Douša
S – Cherkassy, Ukrajina – 01. – 13.. 05. 2015 – vzhledem k politické situaci na
UKR zřejmě nebude o účast zájem.
12. Řád pro vkládání zpráv a aktualit na stránky KLoMČR
Řád byl předán všem vedoucím sekcí, kteří za vklady na stránky zodpovídají,
vzhledem k tomu že z některých sekcí zprávy chyběly a jinde naprosto zbytečně byly
rozvláčně přepisovány ze stránek sekce do aktualit. Bylo doporučeno zprávy v sekcích
starší min. 3 let odmazávat. Aktuality budou odstraňovány po třech měsících, kdy už je
za aktuální nelze považovat.
13. Různé
- Požadavek na změnu směrnice č. 10 SMČR aby byla změněno věkové
rozhraní místo 6-15 na 6 – 18 let s možností případného dělení na mladší a starší.
- předsednictvo souhlasí se změnami sportovního řádu sekce C a NS
- 19 ks nášivek rozhodčích, které převzal vedoucí sekce NS byly přiděleny
jednotlivým rozhodčím a jejich seznam řádně předán tajemníkovi.
- Dotaz p. Douši kdy budou upraveny stanovy SMČR ohledně individuálního
členství. Zatím je v jednání SMČR

- Dotaz Ing. Dostálové zda v případě pořádání MS či ME sekce M by mohl
pořadatel obdržet nějakou dotaci ze SMČR – odpověď předsedy SMČR – není to
možné.
- Vedoucí mládeže a EX bude jednat s jednotlivými kluby o možnosti pro rok
2016 uspořádat seriálové mistrovství ČR mládeže s podmínkou, že byly dvě soutěže
v Čechách a tři na Moravě a za rok opačně. Nekonaly by se oblastní kola (tak zvaná
postupová).
- Vznesen požadavek aby byl webmasterem do jednotlivých sekcí krom pravidel,
propozic, výsledků, zprávy a recenze přidán odstavec ARCHIV. Tajemník o to požádá
webmastera.
14. Závěr
Schůze byla ukončena ve 13, 40. Předseda poděkoval všem za účast i živou
diskuzi a popřál bezpečnou cestu do domovů.
Zapsal : tajemník KLoM ČR J. Lejsek
Schválil : předseda KLoM ČR Luděk Mátl.
2. 2. Kalendář soutěží na rok 2015.
Kalendář soutěží byl podle plánu k dispozici všem lodním modelářům 1. 11. 2014
-

Doplňte si :10 dní po uzávěrce a vyvěšení Kalendáře soutěží se ještě ozval klub 368 Bílina
a ohlásil dvě regionální veřejné soutěže :

Lo – 73 - 26. 04. EX-500 a F4 – rybník Bezovka
Lo – 74 - 20. 09. EX-500 a F4 – rybník Bezovka
Kontaktní adresa pro obě soutěže : Vladimír Procházka, Teplická 149/33, 418 01 Bílina

2. 3. Společenská kronika
† Ing. Bohumil Žák, CSc.
V pátek 10. října 2014 ukončil pozemskou pouť dlouholetý člen a vedoucí odboru
lodních modelářů Modelářského klubu Lány a okolí Ing. Bohumil Žák, CSc.
Neúnavný organizátor a rozhodčí akcí v Lánech a blízkém okolí, který se svými
modelářskými přáteli nechával oslovovat "Mílo" a který byl pro svou klidnou
povahu a rozvážnost ctěn, zemřel ve věku 66 let po těžké nemoci. Naposledy svůj
um naplno uplatnil začátkem září při Lánské louži 2014, která proběhla
na Židovském rybníku v Lánech. Třebaže soutěžím podle Navigy neholdoval,
pro blaho lodních modelářů udělal mnohé.
Čest jeho památce!
Vedoucí sekce NS

Gratulujeme
07. 11. Ing. Ivan Grňa – KLoM Kroměříž – 65 let
Dlouholetý rozhodčí, maketář a propagátor lodních maket v modelářském tisku se dožívá půlkulatého
jubilea. Nezbývá než popřát mnoho zdraví a elánu do dalších let a těšit se, s čím novým na jaře
vypluje. Patří k těm, kteří nemají "volšový ruce", jak s oblibou říká všem, kteří se do stavby maket
nehrnou. Postrachem všech "jezdičů" F4-A bude i nadále, jelikož se ujme role vedoucího startoviště
na první soutěži seriálu MiČR 18. a 19. dubna 2015 v Sedlejově.
Vedoucí sekce NS
21. 11. Josef Navrátil - KLoM Delta Pardubice – 50 let
Dne 21.11.2014 oslavil 50. narozeniny náš kamarád Josef Navrátil, závodník, dlouholetý pořadatel
závodů a boss klubu lodních modelářů Delta Pardubice.
Modelaří již od svých 10 let. Začínal spolu se svým otcem
v kategorii EX a F4B, později přešel na kategorii FSR-V, kde
se pravidelně účastní mnoha závodů jak u nás doma, tak
v zahraničí. V této kategorií se mu daří sbírat i hodnotná
ocenění – několikanásobný Mistr ČR, na Mistrovství Evropy
v Oroszháze skončil na pěkném 3.místě a o rok později na MS
taktéž v Oroszháze na 6.místě v kategorii FSR-V 7,5.
Pepo, do dalších let Ti přejeme ještě mnoho sportovních a životních úspěchů a modelářského elánu.
Členové klubu Delta Pardubice, sekce FSR a kamarádi
03. 12. – Zdeněk Tomášek ml. – Admirál Jablonec – 50 let
24. 12. – Jiří Lejsek – Vysoké Mýto – 80 let
11. 01. – Miloslav Novotný – Přerov – 75 let
26. 01. – Jiří Voráček – Maják Borovany – 70 let
Není snad nikdo, kdo by nečetl nějaký článek o peripetiích s modely lodí na páru, které
pravidelně publikuje v modelářských časopisech přinejmenším posledních patnáct let. Též je
autorem publikace Parní lodě I. Mistr neotřelých konstrukcí zásobuje modely parníků též
manželku Kristinu, kterážto je tak jednou z mála žen, které na soutěžích sekce NS s vysílačem
v ruce vídáme. Jakkoli poslední dobou parní stroje odmítají poslušnost a tu a tam se přihlásí
ke slovu stařecký neduh, věřím, že na mistrovství světa v Bánku 2015 společně předvedou to
nejlepší, co loděnice v Kamenných Žehrovicích zkonstruovaly. Přejme jim do dalších let hodně
zdraví a modelářského elánu!
Vedoucí sekce NS
11. 03. – Jan Křepelka – Rcmodell klub Praha 4 – 55 let
22. 03 - Ladislav Macháň – Náchod – 55 let

3. Sportovní zprávy
3. 1. Ze sekce C
Stavitelé modelů maket lodí měli Mistrovství ČR v Olomouci.
V letošním roce přebral štafetu pořadatelů Mistrovství lodních modelářů stavitelů přesných
maket lodí se ujal Klub lodních modelářů z Olomouce. Hlavní pořadatel ing. Jaroslav Tesař využil
možnosti tuto výstavu s hodnocením prací modelářů zařadit do programu výstaviště Flora Olomouc,
kde se konala všeobecná modelářská výstava pod názvem FOR MODEL v termínu 14. – 16. března.
Menší část pavilonu A výstaviště v podstatě garáž, se tak stala přehlídkou maket lodí, případně jejich
částí a to jak klasickou stavbou, tak modelů plastikových i kartonových.
Účast byla oproti minulým rokům o něco menší a výstava byla hlavně trochu poškozena
slabým zářivkovým osvětlením výstavního prostoru. Naopak pro propagaci lodního modelářství a
stavitelství to bylo velmi příhodné - prostor pro diváky byl neustále plný návštěvníků a obdivovatelů
těchto prací.
Mezi klasicky stavěnými modely a částmi vynikal průhledový model galeony La Salamandre
1752 Petra Šimka z Neptumu Brno, který je v dřevěných modelech světovou špičkou ( na MS 2012
v Rijece nejvyšší hodnocení). V klasických třídách nebylo mnoho novinek a většinou zde byl modely
již známé. Zahraniční účast byla jak v modelech z plastu, tak kartonových reprezentovaná jen třemi
účastníky ze Slovenska. Pro nás starší modeláře jsou překvapivě pěkné modely stavěné z kartonu.
V této třídě tří získali zlatá ocenění naši mladí modeláři.
Trochu možná byla níže položena laťka bodovací komise, která bodovala až příliš lichotivě pro
vystavené modely, kde by měl být nejen podle mého mínění, i větší bodový rozestup převážně ve
všech třídách.
A. Vašíček, vedoucí sekce
Mistrovství světa C – Stará Zagora, Bulharsko 28.06. – 06.07.2014
Pětičlenná výprava českých modelářů nastoupila cestu do Staré Zagory 26. 06. s celkem 10
soutěžními modely pod vedením vedoucího sekce Aloise Vašíčka. Cesta trvající víc jak 30 hodin
protože kvalita silnic se směrem k cíli stále zhoršovala, byla únavná. Zapůjčené Ducato Svazu
modelářů ČR, které řídili střídavě zkušení řidiči Alois Vašíček a Josef Kopecký však umožnilo vzít i
kvalitní modely modelářů, kteří se osobně nezúčastnili. Za zapůjčení tohoto mikrobusu předsednictvu
SMČR patří poděkování.
Soutěž se konala v krásných, ba přímo luxusních prostorách Parkhotelu, které byly klimatizovány,
kam jsme po přijímacích formalitách umístili naše modely k již připraveným jmenovkám. Účast byla
velmi dobrá – bylo zde přes 200 modelů ze 14 členských zemí Navigy. Nechyběla ani početná
výprava Číny.
Nepřijemným překvapením byly výkony rozhodčích, kteří se převážně rekrutovali
z východních zemí a především ruští, polští i bulharští nemístně prosazovali i méně kvalitní modely
do vyšších medailových pozic. Zasahovat musel hlavní rozhodčí pan Van Gelderen z Holandska,
přesto všeobecně nebyla spokojenost. Z našich zcela jistě byly podhodnoceny minimálně 4 modely.
Zcela jednoznačně měl být jako nejlepší ohodnocen v C3-D model La Salamandre Petra Šimka,
hrubě byl poškozen Aleš Bak, na dotaz dali rozhodčí odpověď, že model je vynikající kvality, ale proti
ostatním je „malý“ ?!?. Zajímavé ! Podceněny byly i modely J. Kopeckého, a M. Housky.
Novinkou bylo, že hned po ukončení bodování v jednotlivých třídách bylo provedeno na malém
podiu předání medailí. Jednu výhodu to mělo – odpadl poměrně vždy dlouhý ceremoniál na konci
dřívějších mistrovství, ale pro účastníky to bylo tak trochu neokázalé a jakoby jen splnění povinnosti
pořadatele.
Po stránce společenské, obvyklý poplatek za banket, tentokrát neobsahoval krom večeře ani
přípitek a byla podávána na stoly pouze voda. Ostatní si každý musel zaplatit. V propozicích
nabízený celodenní výlet byl pro malý zájem zrušen.
Závěrem snad konstatování, že naši účast na MS můžeme i přes neobvykle přísný, k našim
modelům považovat za úspěšnou. Tři zlaté a 6 stříbrných medailí tomu odpovídá. Podporujeme
vyslání vedoucího sekce a mladého odborníka z C 6 či C 7 na školení rozhodčích Naviga C což je
přímo žádost prezidenta Navigy p. Matysika.
Bohužel doposud Naviga nesdělila ani termín, ani místo konání školení rozhodčích C.
Alois Vašíček

3. 2. Ze sekce FSR
3. 2. 1. Zpráva o činnosti v roce 2014
Hodnocení sportovní sezóny skupiny FSR za rok 2014
V uplynulé sezóně 2014 bylo v sekci FSR uspořádáno pět seriálových soutěží, které se uskutečnily
v souladu s kalendářem soutěží. Čtvrtý závod seriálu se počítal z výsledků mezinárodní soutěže
„RoyalCup“2014, která se konala v Duchcově. Všechny tyto soutěže byly jako vždy pořadateli
organizačně (dle možností pořadatelů) dobře zajištěny i když někteří by se měli nad zabezpečením
zamyslet, hlavně při obsazování svážecích člunů.
V jednotlivých třídách se soutěží v roce 2014 zúčastňovalo celkem 57 závodníků se 75 modely.
Z toho bylo 13 elévů, 2 junioři a 39 seniorů.
Soustředění talentované mládeže se konalo tradičně v Břehách v pěkném prostředí ATC Buňkov.
Účast na je také patrna z jednotlivých výsledkových listin a konečné výsledkové listiny seriálu MČR,
které jsou vyvěšeny na stránkách SMČR v sekci FSR.
Je zde vidět i nemalá účast zahraničních účastníků, kteří si naše seriálové soutěže oblíbili.
Na poslední soutěži v ATC Hluboký u Holic se sešla většina soutěžících, aby opět dohnali co se jim
během sezóny nepovedlo.
V sobotu večer v místní restauraci proběhla schůze sekce FSR, (spíše zástupců jednotlivých klubů,
které pořádají soutěže seriálu MiČR a bohužel opět pouze závodníků kteří mají zájem o dění
v sekci).
- na jednání se upřesnili termíny konání soutěží pro sezónu 2015. Zástupce klubu
z Moravských Budějovic nebyl schopen upřesnit termín konání a nakonec mi byl zaslán E-mail
od předsedy klubu, že v roce 2015 nebudou pořádat soutěž.
V neděli po skončení seriálové soutěže zde proběhlo závěrečné vyhodnocení seriálu MiČR, kde
vedoucí sekce předal všem úspěšným závodníkům, kteří se umístili na prvních třech místech
v celkovém hodnocení seriálu MiČR poháry a medaile. V kategorii FSR V 15 p.Rajniš Michal předal
putovní pohár, který získal zahraniční závodník Klaus Copey.
Po oslovení předsedů klubů, zda by nechtěli pořádat pátou soutěž za Moravské Budějovice,
abychom měli alespoň pět seriálových soutěží, jsem se nakonec dohodl s Pepou Kobrlem
z Vysokého Mýta. Kdy po přislíbení pomoci od KLM Duchcov zajistil volný termín v ATC Hluboký a
upřesnil datum konání soutěže na 13.-14.6.2015.
Na závěr bych rád poděkoval všem tuzemským i zahraničním soutěžícím za účast na jednotlivých
soutěžích, kázeň na startovišti, která se v posledních letech daří udržet, což v nemalé míře
napomáhá hladkému a hlavně bezpečnému průběhu soutěží.
Poděkování patří také pořadatelům za přípravu a průběh jimi pořádaných soutěží, také všem
rozhodčím, kteří na průběh těchto soutěží dohlíželi a řídili je. Poděkování též Václavu Alloushovi za
obsluhu zařízení na počítání kol.
Petr Vaněrka

3. 3. Ze sekce M
Závodní sezóna 2014
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 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 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).
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. Zdena Dostálová

3. 4. Ze sekce NS
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
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

Rok 2013

Meziroční bilance
Rok 2014
3
12
7
3
32
25
5
3
4
3

Rozdíl
3
11
8
3
21
26
4
5
3
4

0
-1
+1
0
-11
+1
-1
+2
-1
+1

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

Meziroční bilance
Rok 2013
Rok 2014
8
0
16
8
0
129

Rozdíl
9
1
13
11
4
126

+1
+1
-3
+3
+4
-3

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

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. K vidění bylo 40 modelů modelářů ze 4 států.
4. Nemistrovské soutěže NS 2014:
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.
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.
Bc. Ladislav Douša, vedoucí sekce NS
3. 5. Ze sekce S
Zpráva o činnosti za rok 2014
V této sezóně se konalo mistrovství světa v kategorii ISAF Marblehead a ISAF IOM, kterého se
naši závodníci nezúčastnili.
Z významných zahraničních soutěží se naši závodníci zúčastnili evropského seriálu soutěže
EUROPA CUP kde se v prvni desitce umistili na 4.,5. a 6.tém místě. Celkové umístění našich
závodníků v Europa Cupu Petra Nehery, Martina Kohlíčka, Pavla Novotného a Jaroslava
Kroumana je výsledkem přípravy a tréninku na mezinárodních závodech v minulých letech.
Celkově lze pro stávající třídy M, E konstatovat stagnující stav závodníků bez nárůstu počtu
aktivních závodníku.
V této sezóně se jel také seriál Micro Magic. Tato třída je podstatně dostupnější široké
veřejnosti mimo jiné třeba i proto že jsou pro ni lehce dostupná jednoznačná pravidla. V seriálu se
celkem objevilo 37 závodníků.(v loňském roce sezóně 30) Tato kategorii přesně splňuje to pro co je
určena. Příliv nových závodníků s rc plachetnicemi. V Olomouci se jel také seriál MicroMagic
Satria Cup kterého se zůčastilo 28závodníků.
V letošním roce se podařilo dokončít a vyjasnit členství v mezinárodní organizaci ISAF kde část
závodníků přechází pod tuto organizaci. V současné době již nic nebrání aktivně se zúčastňovat
mistrovských soutěží.
V sezóně 2014 se ve tříděi M se zúčastnilo 8 závodníků, v E se zúčastnilo 9 závodníků a ve
třídě Micro Magic 37 závodníků
Vedoucí sekce S
Pavel Novotný

3. 6. Ze sekce EX a mládež
Vedoucí sekce Jiří Nosek dlouhodobě pracovně v zahraničí.

Klidné a příjemné prožití Vánoc
a

pohodu v osobním žití, úspěchy v práci
a modelářském sportu

přeje Jirka Lejsek

