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Národní pravidla pro sout�že lodních modelá�� KLoM �R

1. PLATNOST PRAVIDEL

1.1. Pravidla jsou platná pro všechny sout�že lodních modelá�� KLoM �R. Pravidla
     obsahují národní kategorie a národní úpravy u t�íd NAVIGA.

1.2. Není-li v t�chto národních pravidlech uvedena žádná zm�na, platí v plném rozsahu
     pravidla NAVIGA.

2. P�EHLED SOUT�ŽNÍCH T�ÍD

T�ídy EX pro juniory a seniory

T�ída EX - 500 (pouze žáci)

T�ída EX - Ž (pouze žáci)

T�ída F 4-A, F 4-B

T�ída Mini Eco Standard

T�ída Mini Eco Expert

T�ída Mini Eco Team

T�ída Eco standard (jun.+ sen.)

T�ída FSR V3,5 elévové pro žáky a za�áte�níky

3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3.1. Druhy sout�ží

3.1.1. Sout�že pro juniory a seniory

- Mistrovství �R (seriál sout�ží ur�ených v “kalendá�i")

- ve�ejné sout�že

3.1.2. Sout�že pro žáky

- Mistrovství �R žák�,

- postupové regionální sout�že pro postup na Mistrovství �R,

- ve�ejné sout�že pro žáky.
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3.2. Propozice sout�ží

3.2.1. Propozice ve�ejných a postupových sout�ží

Po�adatel je povinen mít propozice sout�že p�ipraveny nejmén� 14 dní p�ed konáním
sout�že a zaslat je p�edsedovi sekce který je vyv�sí na web.

3.2.2. Propozice mistrovských sout�ží

- po�adatel Mi �R junior� a senior� je povinen vyv�sit propozice mistrovských sout�ží
  (seriálových) všem klub�m s �inností lodních modelá�� na web SM�R. Propozice
  musí být k dispozici 2 m�síce p�edem.

- po�adatel mistrovství �R žák� je povinen zaslat na adresy po�adatel� regionálních
  postupových sout�ží propozice tak, aby je obdrželi minimáln� týden p�ed konáním
  postupové sout�že. Rovn�ž je povinen je zaslat všem nominovaným rozhod�ím,
  sekretariátu SM�R a p�edsedovi KLoM �R.

3.2.3. Uzáv�rky p�ihlášek

- uzáv�rka p�ihlášek na mistrovské sout�že m�že být stanovena nejd�íve 14 dní p�ed
   konáním sout�že

- uzáv�rka p�ihlášek na ve�ejné sout�že m�že být stanovena 7 dní p�ed sout�ží,
  nejpozd�ji však v den sout�že 30 minut p�ed zahájením.

3.2.4. Náležitosti propozic

- po�ádající klub

- �íslo sout�že (dle kalendá�e sout�ží)

- datum sout�že

- p�esné místo sout�že (p�íp. dopravní doporu�ení)

- kategorie, skupiny a sout�žní t�ídy, které se na sout�ži pojedou

- funkcioná�ské obsazení sout�že (po�adatelské a rozhodcovské)

- termín a adresa, na kterou zaslat p�ihlášky

- �asový rozvrh sout�že

- možnosti ubytování, ob�erstvení a další upozorn�ní

- sout�žní vklad za t�ídu

- podávání protestu a výše vkladu za protest

- možnost p�iložit formulá� p�ihlášky

3.2.5. Odesláním p�ihlášky (p�íp. prezencí) závodník (družstvo) akceptuje podmínky
       propozic.



5

3.3. Výsledková listina

3.3.1. Po�adatel vyhotoví výsledkovou listinu, která musí obsahovat tyto údaje:
- po�adatel sout�že
- �íslo sout�že
- datum sout�že
- místo sout�že
- sout�žní t�ídy
- hlavní rozhod�í
- ostatní rozhod�í
- technický personál
- po�así p�i sout�ži

- výsledky jednotlivých t�íd s uvedením jména a p�íjmení, licen�ního �ísla, klubu,
  jednotlivých jízd a kone�ného výsledku

- výsledky jsou zvláš� pro juniory (pokud jsou alespo� t�i �i �ty�i)

- podpis zpracovatele výsledkové listiny nebo hlavního rozhod�ího

- u nomina�ních sout�ží žák�: nominace závodník� na Mi �R žák� v�etn� vedoucích
  krajských družstev

3.3.2. Po�adatel vyv�sí výsledkovou listinu do 14 dn� na web SM�R,a rozešle všem
       rozhod�ím, trenér�m p�íslušných kategorií,p�edsedovi sekce a v p�ípad� Mistrovství
       �R a postupových sout�ží žák� i p�edsedovi KLoM �R a sekretariátu SM�R.

4. PERSONÁLNÍ USTANOVENÍ

4.1. V�kové t�ídy

4.1.1. Žáci

- mistrovských sout�ží žák� se mohou zú�astnit sout�žící, kte�í v daném kalendá�ním
  roce dosáhnou minimáln� 6 let a maximáln� 15 let .

- ve�ejných sout�ží žák� se mohou zú�astnit sout�žící, kte�í v daném kalendá�ním roce
  dosáhnou v�ku max. 15 let. V daném roce nemá 16. narozeniny.

4.1.2. Junio�i

Jako junior je za�azen ten závodník, který k l. lednu následujícího roku nedosáhl 19 let
v�ku (v roce sout�že je mu tedy maximáln� 18 let).

4.1.3. Senio�i

Závodníci, kte�í v daném kalendá�ním roku dosáhnou v�ku 19 let a starší.
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4.2. Pomocník

4.2.1. V každé t�íd� m�že mít závodník jednoho pomocníka (mechanika), kterého si
       ur�uje sám.

U t�íd Mini Eco Standart, Mini Eco Expert a Mini Eco team musí být pomocník
z bezpe�nostních d�vod� ve v�ku 12 let a starší.

4.2.2. Mechanik pomáhá závodníkovi p�i p�íprav� startu až do zahájení závodní jízdy. U t�íd
       Mini Eco a ECO Standard m�že mechanik slovem upozor�ovat závodníka na pr�b�h
       jízdy (nap�. na p�evrácený �i pomalý model). U t�íd EX a F4 musí být závodník od
       zahájení sout�žní jízdy na plat� sám. Zásadn� nesmí závodníka ovliv�ovat strkáním do
       rukou, zásahem do �ízení (dotyk s vysíla�em ap).

4.3. Hlavní rozhod�í

4.3.1. Hlavní rozhod�í je hlavním sportovním vedoucím sout�že.

4.3.2. Je oprávn�n akci do�asn� p�erušit, p�edb�žn� diskvalifikovat sout�žící, na�ídit zm�ny
       na startovištích, �i u�init jiná, pro akci pot�ebná rozhodnutí.

4.4. Technický vedoucí

4.4.1. Technický vedoucí je odpov�dný za správné za�ízení a technické vybavení startovišt�,
       i za udržování jejich dobrého stavu v pr�b�hu sout�že.

4.4.2. Je odpov�dný za odborné svážení model�.

4.4.3. K tomu musí po�adatel poskytnout pot�ebný po�et zkušených spolupracovník�, jakož
       i odpovídající za�ízení. Tito spolupracovníci podléhají technickému vedoucímu a jsou
       jím instruováni.

4.5. Vedoucí startovišt�

4.5.1. Je na startovišti odpov�dný za �ádný pr�b�h a dodržování pravidel a �ídí �innost
       ostatních rozhod�ích a spolupracovník�, které ur�uje na startovišt� po�adatel.

4.5.2. Potvrzuje výsledky dodané jednotlivými rozhod�ími.

4.5.3. Má právo p�erušit pr�b�h sout�že na svém startovišti, pokud jsou k tomu závažné
       d�vody.
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5. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

5.1. Pohony model�

5.1.1. Jako pohony jsou povoleny elektromotory, pokud není stanoveno jinak

5.1.2. U elektromotor� nesmí nap�tí akumulátor� p�esáhnout 43 volt� (není-li ve t�íd�
       stanovena nižší hranice).

5.1.3. Pr�myslov� vyráb�né zdroje proudu nesmí být za ú�elem šet�ení na váze �i rozm�ru
       opilovávané, soustružené nebo jinak upravované.

5.1.4. Pomocné prost�edky pro lepší orientaci kurzu, jako navád�ní p�enášeným obrazem,
       ultrazvukem nebo jinými elektronickými metodami, nejsou dovoleny.

5.2. Použití souprav dálkového ovládání

5.2.1. Pro použití radiostanic platí na�ízení �TÚ. Upozor�ujeme na zákaz používání
      pásma 35 a 41 Mhz pro lodní modely.

5.2.2. U každého vysíla�e a p�ijíma�e musí být možno v co nejkratším �ase vym�nit
       krystaly. Závodník�m se doporu�uje p�ipravit si více pár� krystal� pro p�ípad, že bude
       nutno m�nit kmito�et.

5.2.3. B�hem sout�že nesmí žádný závodník ani pomocník zapnout vysíla�, krom� toho
       závodníka, který byl k tomu na startu vyzván.

5.3. Bóje

5.3.1. Závodní dráha se vyzna�uje bójemi.

5.3.2. Bóje musí být válcového tvaru a nad hladinu musí vy�nívat nejmén� 100 mm, nejvíce
       však 200 mm. Musí být ukotveny tak, aby ve vod� stály kolmo a v jednotlivých
       brankách nem�ly v�tší toleranci odstupu než + 5% (m��eno od st�edu ke st�edu bójí).
       Ukotvení na trati F4 musí umož�ovat, aby se p�i doteku otá�ely.

5.3.3. U tratí pro t�ídy uvedené v t�chto pravidlech je pr�m�r bójí 100 mm.

5.3.4. Bóje musí být z takového materiálu, aby se p�i nárazu na ni model nepoškodil
       (polystyrén, korek, m�kký plast a p.).

5.3.5. Propojení mezi bójemi musí být nejmén� 300 mm pod vodní hladinou.

5.3.6. Barevné ozna�ení bójí. U kategorií F 4 a Eco musí být bóje dvoubarevné - pruhované,
       barevné pruhy musí sm��ovat kolmo na hladinu. U kategorií EX musí být dv� rohové
       bóje startovní linie a ob� st�ední bóje cílové linie (stovka) barevn� odlišeny od
       ostatních.
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5.4. Startovní m�stky (plata)

5.4.1. Minimální rozm�ry plata musí být:

pro t�ídy F 4: délka 4 m, ší�ka 1,5 m,

pro t�ídy EX: musí být takové rozm�ry, aby m�li závodníci, pomocníci, rozhod�í a
modely k dispozici dostate�nou plochu, aby nevznikaly problémy pro nedostatek místa
a aby se p�edešlo ohrožení osob �i model�.

pro t�ídy Eco: délka 12 m a ší�ka 1 m,

5.4.2. P�ístup k platu musí být bezpe�ný a musí umož�ovat bezpe�ný pohyb osob i za
       vlhka.

5.4.3. Plato se nesmí p�i zatížení pohybovat, nebo svoji polohu jinak m�nit. Strana, ze které
       se startuje, nesmí být výše než 150 mm nad vodní hladinou.

6. SPORTOVNÍ USTANOVENÍ

6.1. Místo sout�že

6.1.1. Místo sout�že, p�edevším vodní plochy, musí po�adatel volit tak, aby se vytvo�ily co
       nejlepší podmínky pro dosažení vysokých výkon�. Po�adatel musí závodník�m a
       rozhod�ím zajistit takové podmínky, aby se sout�že daly provést bez pr�tah�. Také
       diváci musí být chrán�ni p�ed možným nebezpe�ím.

6.1.2. P�ed za�átkem sout�že musí vedení sout�že p�evzít startovišt�, vodní plochu, a místo
       sout�že. P�ípadné nedostatky je po�adatel povinen okamžit� odstranit.

6.1.3. Startovišt� a vodní plocha nesm�jí být zne�iš�ovány minerálními oleji, tuky nebo
       jedy. Nedodržení vede k diskvalifikaci, pokud se p�vodce zjistí. Proti tomu není možno
       protestovat. 

6.2. Startovišt�, p�ípravný prostor a povolení ke vstupu

6.2.1. Startovišt� je ohrazená plocha v bezprost�ední blízkosti vodní plochy, na které je
       místo startu, kde závodník položí model na vodu, odkud startuje a kde p�ípadn� svou
       jízdu vyjmutím modelu kon�í.

6.2.2. P�ípravný prostor je ohrazená plocha, která slouží závodníkovi k odložení model� a
       p�íslušenství, k p�íprav� model� na start a k pobytu závodník� b�hem sout�že.
       P�ípravný prostor musí být z�ízen v co nejmenší vzdálenosti od startovišt� (dle
       možností). A zajišt�n tak, aby modely byly bezpe�n� uloženy.
      V p�ípravném prostoru se krom� oficiálních spolupracovník�, vedení sout�že a závodník� nesmí zdržovat
       žádné jiné osoby.
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6.2.3. Na startovišti se sm�jí zdržovat pouze oficiální spolupracovníci startovišt�, závodníci
       a jejich pomocníci. Vedoucí startovišt� m�že zakázat vstup na startovišt� vedoucím
       družstev žák�, jestliže si to vyžaduje hladký pr�b�h závod�.

6.2.4. Na startovišti se doporu�uje vyv�sit nákres práv� jetého kurzu.

6.3. P�ípustný po�et model� a jejich zp�sobilost

6.3.1. Každý sout�žící m�že v každé t�íd� startovat pouze s jedním modelem.

6.3.2. Každý model musí být od za�átku do konce sout�že v takovém stavu, v jakém byl
       zaregistrován a p�ipušt�n ke startu. Jestliže na startu schází, p�ebývá nebo se b�hem
       jízdy ztratí podstatná �ást modelu, hodnotí se jízda 0 body. Hodnocení vysloví vedoucí
       startovišt�.

6.4. Opakování jízdy

6.4.1. Poškodí-li se b�hem jízdy model na vod�, nemá závodník právo na opakování této
       jízdy. To se týká i poškození lodního šroubu nebo modelu cizími p�edm�ty, vodními
       rostlinami apod.

6.4.2. Jízda m�že být opakována, když:

- vypadlo m��ení �asu,

- poškodila se závodní tra� (odtržená bójka apod.),

- je-li radiovou kontrolou jednozna�n� zjišt�no rušení, v jehož d�sledku není model
  nadále ovladatelný,

- ve t�íd� EX, byla jízda viditeln� ovlivn�na závodníky nebo jinými osobami.

6.5. Vyvolávací �as

6.5.1. Vyvolávací �as je jedna minuta. V tomto �ase musí vedoucí startovišt� závodníka
       t�ikrát jmenovit� vyzvat, aby se dostavil na startovišt�.

6.5.2. Jestliže se závodník nedostaví v uvedeném �ase, ztrácí nárok na start v tomto kole
       nebo rozjíž�ce.

6.5.3. P�i vyvolávání závodníka na start se podle po�adí oznamuje dalšímu závodníkovi
       p�íprava na start.

6.5.4. Pokud se závodník nedostaví ke startu, pak další po n�m startující závodník má
       vyvolávací �as dv� minuty.
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6.6. P�ípravné �asy

6.6.1. P�ípravný �as za�íná tehdy, když se závodník se svým modelem dostaví na startovišt�
       a zaujme místo na platu, což má probíhat bez pr�tah�. Za�átek p�ípravného �asu ur�uje
       vedoucí startovišt� a oznámí jej. U skupinových závod� musí p�edcházet zkouška
       rušení.

6.6.2. P�ípravné �asy ve všech t�ídách jsou:

- pro modely s elektromotorem 2 minuty (mimo t�íd Mini Eco Standart, Mini Eco
Expert a Mini Eco Team p�ípravný �as odpadá; na startovišt� p�inesený model musí být
p�ipraven k jízd�.).

6.6.3. P�ed uplynutím p�ípravného �asu musí být model na vodní ploše v jízd�. A musí se
       za�ít s hodnocením jízdy ( m��ením �asu, bodovým hodnocením).

U t�íd Mini Eco Standart, Mini Eco Expert a Mini Eco Team jsou modely
položeny na vodu na pokyn vedoucího startovišt�, jízda a m��ení �asu je zahájeno
na pokyn vedoucího startovišt� „START“ , nebo akustickým signálem.

6.6.4. Jízda v kursu není v p�ípravném �ase dovolena.

6.7. Ozna�ení za�átku hodnocení

6.7.1. Ve t�ídách F 4 musí závodník rozhod�ím na startovišti jednozna�n� oznámit za�átek
       hodnocení (zdvižením ruky), p�ípadn� hlasem.

6.7.2. Ve t�ídách EX oznámí vedoucí startovišt� za�átek hodnocení závodníku (nap�. „start”)
       nejd�íve po uvoln�ní trat� p�edchozím modelem. Pokud se b�hem p�ípravného �asu
       nem�že za�ít s hodnocením, pak se tento start hodnotí 0 body. Do výsledkové listiny se
       zapíše 0.

6.7.4. Ve t�ídách Mini Eco Standart, Mini Eco Expert, Mini Eco Team a ECO
       STANDARD je za�átek hodnocení totožný se zahájením skupinového závodu.

6.8. P�erušení sout�že

6.8.1. P�erušení celé sout�že m�že na�ídit jen hlavní rozhod�í.

6.8.2. P�erušení sout�že na jednom startovišti m�že na�ídit vedoucí tohoto startovišt�.

6.8.3. Pokud je p�erušení víc jak 60 minut opakuje se celé kolo.
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7. PROTESTNÍ �ÁD

7.1. Základní ustanovení

7.1.1. Protest se m�že vznést tehdy, jestliže je závodník p�esv�d�en, že byl poškozen
       rozhodnutím, jednáním nebo nedbalostí vedení závodu, ze strany rozhod�ích nebo
       po�adatele nebo nesportovním chováním jiných závodník� �i družstev a to proti duchu
       pravidel.

7.1.2. Proti m��ení �asu a výsledk�m statického bodování model� není protest možný.
       Spole�né protesty jsou vylou�eny.

7.1.3. U závod� t�íd Mini Eco Standart, Mini Eco Expert, Mini Eco Team, FSR V3,5
       elévové musí být všechny tresty ihned oznámeny sout�žícímu. Proti t�mto
       rozhodnutím není možný žádný protest. Toto ustanovení se týká trest� za
       porušení pravidel p�i jízd�.

7.1.4. Kone�né výsledky umíst�ní, p�edání titul�, medailí a cen se m�že uskute�nit až po
       vy�ešení všech protest�.

7.1.5. Rozhodnutí vedení závod� o protestech je kone�né.

7.2. Ohlašování protest�

7.2.1. Po zjišt�ní d�vod� se musí okamžit� každý protest oznámit ústn� p�íslušnému
       vedoucímu startovišt�. Nejpozd�ji do 30 minut po zjišt�ní d�vodu protestu, p�ípadn�
       do 30 minut po ukon�ení registrace nebo skon�ení start� (vyv�šení výsledk�), u kterých
       se p�ípad stal, se musí protest podat písemn� do rukou hlavního rozhod�ího s
       p�íslušným vkladem.

7.2.2. Ohlášení nebo podání protestu nezbavuje závodníka povinnosti startovat dále.
       Jestliže se závodník z d�vodu protestu nebo jeho ohlášení dále závod� neú�astní, je pro
       celé závody diskvalifikován. V takovém p�ípad� se protest zamítá jako bezp�edm�tný.

7.2.3. Pokud se na základ� ústního ohlášení vytvo�ila opat�ení, na jejichž základ� nemá
       význam písemn� protestovat, musí být o této skute�nosti závodník informován.

7.2.4. Písemn� podaný protest musí obsahovat:

- ur�ení d�vodu protestu,

- �as místo a p�esný popis p�ípadu nebo d�vodu protestu, p�ípadn� nákres �i jiný
  d�kazový materiál,

- uvedení jmen sv�dk�, kte�í se jako oficiální spolupracovníci nebo sout�žící ú�astní na
  sout�ži a kte�í jsou ochotni pravdiv� o d�vodech protestu vypovídat,

- údaj, kterému vedoucímu startovišt� a kdy byl protest ohlášen ústn�.

7.2.5. Protest musí být podepsán protestujícím.

7.2.6. Sou�asn� s písemným podáním protestu se musí složit poplatek za protest, jinak je
       protest bezp�edm�tný.

7.2.7. Protest podává sout�žící (v p�ípad� postupových sout�ží žák� a Mi �R žák� vedoucí
       družstva). Poplatek je stanoven v propozicích.

7.2.8. Protest proti kvalit� dráhy musí být podán p�ed zahájením prvního kola závodu.
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7.3. Jednání o protestu

7.3.1. Jestliže byl protest s vkladem �ádn� podán, vedení závodu je povinno projednat a
       rozhodnout o jeho p�ijetí �i zamítnutí.

7.3.2. Jestliže byl protestem n�který ze závodník� obvin�n, že porušil pravidla, vedení
       závodu má povinnost zavést proti n�mu protestové �ízení.

7.3.3. Závodník, který protest podal a ten, proti kterému je zavedeno protestové jednání,
       mají právo zú�astnit se bez hlasovacího práva jednání o protestu. K projednání protestu
       m�že vedení závod� p�izvat oficiální pracovníky a další sv�dky z okruhu závodník�,
       kte�í jsou povinni pravdiv� vypovídat.

7.3.4. Rozhodnutí vedení závodu o protestu se musí oznámit zú�astn�ným závodník�m a
       ve�ejn� vyv�sit.

7.3.5. Pokud vedení závodu protest uzná, poplatek za protest se protestujícímu vrátí. Pokud
       vedení závod� protest zamítne nebo se podaný protest p�ed projednáním stáhne,
       složený poplatek za protest p�ipadá po�adateli.

8. PRAVIDLA PRO MODELY KATEGORIE EX

V �eské republice se jako národní kategorie jezdí kategorie EX ve v�kovém d�lení žáci,
junio�i a senio�i.

T�ída EX - Ž je zahrnuta vzhledem k svým odlišnostem do žákovských pravidel, které jsou
sou�ástí tohoto svazku.

8.1. T�ídy EX junio�i a senio�i

Plovoucí, jízdy schopné modely s mechanickým pohonem, které jsou volnou konstrukcí nebo
volnou napodobeninou lodi a odpovídající kritériím a klasifikacím stavby lodí a podrobují se
jízdní zkoušce.

8.2. Stavební p�edpisy

8.2.1. Modely t�ídy EX junio�i a senio�i si nemusí závodníci zhotovit sami, mohou je
       zhotovit i družstva (kolektivní model). Mohou se použít pr�myslov� vyráb�né �ásti i
       polotovary: šrouby, kormidla, kotvy, pacholata, je�áby na spoušt�ní záchranných �lun�,
       kování, schody, vlajky, vlajkové stožáry, v�tráky, záchranná kola apod.

Pro trup a jiné �ásti modelu se mohou použít p�edpracované díly (trupy lisované z
plastických hmot, korpusy z laminátu apod.)
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8.2.2. Modely ve t�ídách EX nesmí p�esahovat délku:

- 1250 mm p�es všechno,

8.2.3. Ve t�ídách EX není dovoleno zabudování automatického �ízení kormidla (�ízení
       kabelové, gyroskopické, kompasové, radiové, sv�telnými paprsky atd., nebo jinými
       za�ízeními, které mohou ovliv�ovat jízdu modelu. Dále nejsou dovoleny modely, které
       jsou v kurzu drženy pevnými za�ízeními (�et�zové vleky apod.).

8.2.4. Model t�ídy EX nesmí mít ve vleku jiný model.

8.2.5. Každý model t�ídy EX musí být vybaven za�ízením na zastavení modelu, které vypne
       pohon modelu po maximáln� 70 m jízdy. Zastavení modelu rádiem není dovoleno. Za
       škody, které vzniknou p�i selhání za�ízení na zastavení pohonu, zodpovídá sám
       závodník.

8.2.6. Modely t�ídy EX musí odpovídat všeobecn� platným kritériím stavby lodí. 
       Stejný tvar, barvu, vybavení a nadstavby jako originální lod�, které slouží pro p�epravu
       osob a náklad�, a zbrojní vybavení jako u model� napodobujících vále�né lod� a
       základní záchranné vybavení jako u model� znázor�ujících lod� pro závodní ú�ely.

8.2.7. Model musí svou ší�kou, délkou, ponorem a vybavením odpovídat technickým
       zásadám lodní konstrukce. Ší�ka musí být nejmén� 0,1 násobkem délky. Dodržení této
       podmínky se musí p�ekontrolovat p�i registraci k p�ipušt�ní modelu k sout�ži.

8.2.8. Mohou se používat maximáln� dv� kormidla a dv� pevné ploutve. Jednotlivé kormidlo
       nebo ploutev nesmí p�esahovat výšku 8 cm a délku 15 cm. Kýl nesmí p�esahovat výšku
       4 cm m��ené od dna lodi.

8.3. Závodní dráha

8.3.1. Závodní dráha pro jízdní zkoušku má délku 50 m a ší�ku 10 m. Na vod� plovoucí a
       zakotvené bóje tvo�í branky, které mají po stranách ší�ku 10 m a na cílové �á�e 1 m a
       0,5 m. Startovní �ára závodní dráhy musí být vzdálená 10 m od startovního m�stku -
       plata (viz. obr. �. 1).

8.3.2. Závodní dráha se postaví dle možností po�adatele. 

8.3.3. Na obou stranách závodní dráhy a za cílovou �árou musí být dostatek volné vodní
       plochy pro výb�h model�.
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8.4. Provedení sout�že ve t�ídách EX

8.4.1. Závodník je povinen startovat sv�j model v takovém stavu, ve kterém byl
       zaregistrován.

8.4.2. Vedoucí startovišt� má právo toto kontrolovat a v p�ípad� nedodržení, závodníka s
       modelem pro p�íslušnou jízdu diskvalifikovat.

8.5. Provedení jízdní zkoušky

8.5.1. Jízdní zkouška se provádí �ty�mi jízdami. První sout�žní jízd� musí vždy p�edcházet kolo 
vyvolávaného tréninku v po�adí sout�žních kol.

8.5.2. Sout�žní úkol spo�ívá v projetí st�edové metrové branky na cílové �á�e.

8.5.3. Model si se�ídí a startuje na startovním m�stku závodník sám. Stát p�i startu
       modelu ve vod� není dovoleno.

8.5.4. P�ed skon�ením p�ípravného �asu musí model p�ídí projet startovní �áru, jinak je
       start hodnocen 0 body.

8.5.5. Jestliže model po odstartování v 10 m pásmu mezi m�stkem a startovní �arou vybo�í
       a vrátí se ke b�ehu, hodnotí se jízda 0 body.

8.5.6. B�hem jízdy na závodní dráze nesmí být model ovliv�ován ani závodníkem, ani
       jinými osobami. Pokud byl v jízd� model ovlivn�n, rozhodne o p�ípadném opakování
       jízdy vedoucí startovišt�. Opakování startu p�i ovlivn�ní v�trem, vlnami, proud�ním,
       vodními rostlinami není dovoleno.

8.5.7. Jízdu modelu musí sledovat rozhod�í na startovišti. On ur�í, kterou brankou opustil model závodní dráhu.

8.5.8. Model se m�že dotknout bóje.

8.5.9. Jestliže model z�stane stát v závodní dráze v d�sledku selhání pohonu, start se
       hodnotí 0 body.

8.5.10. Jestliže vypínací za�ízení pohonu zastaví motor d�íve než vyjel ze závodní trati, ale
      model svojí setrva�ností vyjede p�ídí ze závodní trati, start je platný a hodnotí se.
      Pokud je do n�které branky již bez viditelného dop�edného pohybu snesen v�trem nebo
      vlnami, je start hodnocen 0 body. O této skute�nosti rozhodne vedoucí startovišt�.

8.5.11. Jestliže model opustí závodní dráhu postranní brankou a pak se vrátí do trat� a
      protne t�eba i cílovou �áru, hodnotí se první vyjetí z trat� (postraní brankou).

8.5.13. Jestliže model bóji utrhne, hodnotí se branka s nižším bodovým hodnocením.
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8.6. Hodnocení

8.6.1. V jedné jízd� m�že model získat maximáln� 100 bod�.

8.6.2. Celkový po�et bod� se získá takto: ze �ty� jízd se jízda s nejmenším bodovým
       hodnocením škrtne. Body z ostatních t�í jízd se se�tou a d�lí t�emi. Pr�m�r je
       kone�ným výsledkem.

8.6.3. P�i stejném po�tu bod� se musí závodníci rozjížd�t potud, pokud se nestanoví po�adí
       na prvních t�ech místech. Po�adí závodník� v jízdách rozjížd�k se m�že m�nit.
       Rozhoduje vedoucí startovišt�.

8.7. P�epo�ítací tabulka pro všechny t�ídy v kategorii EX:

sou�et t�í start�
      300
      295
      290
      285
      280
      275
      270
      265
      260
      255
      250
      245
      240
      235
      230
      225
      220
      215
      210
      205
      200
      195
      190
      185
      180

pr�m�r
100,00
 98,33
 96,67
 95,00
 93,33
 91,67
 90,00
 88,33
 86,67
 85,00
 83,33
 81,67
 80,00
 78,33
 76,67
 75,00
 73,33
 71,67
 70,00
 68,33
 66,67
 65,00
 63,33
 61,67
 60,00

sou�et t�í start�
      175
      170
      165
      160
      155
      150
      145
      140
      135
      130
      125
      120
      115
      110
      105
      100
       95
       90
       80
       70
       60
       50
       40
       30
       20
       10

pr�m�r
58,33

 56,67
 55,00
 53,33
 51,67
 50,00
 48,33
 46,67
 45,00
 43,33
 41,67
 40,00
 38,33
 36,67
 35,00
 33,33
 31,67
 30,00
 26,67
 23,33
 20,00
 16,67
 13,33
 10,00
  6,67
  3,33
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9. PRAVIDLA PRO T�ÍDY EX - 500 A EX - Ž

9.1. Základní ustanovení, definice modelu

Plovoucí, jízdy schopné modely s povoleným pohonem, podle vydaných plánk�, nebo volné
konstrukce, odpovídající tvarem skute�ným lodím nebo �lun�m a spl�ující platné podmínky
pro za�azení do té které t�ídy.

Kolektivní model je model postavený více osobami. Bude registrován jako model družstva.
Jako závodník je jmenován jeden z �len� družstva. Jeho jméno se registruje a nem�že být
b�hem jednoho závodu m�n�no.

9.2. Ustanovení pro t�ídu EX - 500

9.2.1. Stavební p�edpisy

Do této t�ídy pat�í jakékoliv modely motorových �lun�, jachet, osobních, obchodních,
vojenských, �í�ních i námo�ních lodí, modely zhotovené podle plánk� i vlastních
návrh�, konstrukcí apod. Model je možno postavit i ze stavebnice 

Rozm�ry modelu:

- délka modelu p�es všechno je maximáln� 500 mm + 1%

- ší�ka modelu musí být minimáln� 0,1 násobkem délky modelu

- výška lodního trupu bez kýlu, m��ená od paluby, nesmí být v�tší než je ší�ka modelu

- ponor modelu nesmí být výš než 10 mm pod úrovní nejnižší paluby

- model m�že mít jeden kýl o maximální výšce 40 mm a dv� nastavitelná kormidla o
  maximálních rozm�rech 40 x 40 mm.

- bo�ní ploutve nejsou povoleny

- m�že se použít libovolný elektromotorek, po�et motork� a p�idání p�evodových �i
  synchronních za�ízení není omezen.

- jako zdroje pro pohon je možné použít libovolný zdroj (i nabíjecí �lánky) do
  jmenovitého nap�tí max. 9 V.

Volba ostatních materiál� a zp�sob� provedení je libovolná.

9.2.2. Není dovoleno zabudovávat automatické �ízení kormidla �i �ízení kabelové,
       kompasové, radiové, sv�telné, gyrem apod. Dále nesmí být k závod�m p�ipušt�ny
       modely, které jsou v kurzu drženy pevným za�ízením (�et�zové vle��áky apod.).
       Model nesmí mít ve vleku jiný model.

9.2.3. Model p�ipravený k jízd� musí mít:

- barevn� vyzna�ený ponor,

- uvazovací za�ízení (úvazníky, pacholata, pr�vlaky),

- záchranná za�ízení (kruhy, �luny),

- osv�tlení (pozi�ní sv�tla, sv�tlomety - podle typu lodi),

- jméno lodi a ozna�ení domovského p�ístavu (klubu) na zádi, 
-kotvu
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9.3. Ustanovení pro t�ídu EX - Ž

9.3.1. Stavební p�edpisy

Modely t�ídy EX - Ž m�že zhotovit závodník sám nebo s družstvem modelá�� žák�
(kolektivní model). Mohou se použít pr�myslov� vyráb�né �ásti i polotovary: šrouby,
kormidla, kotvy, pacholata, je�áby na spoušt�ní záchranných �lun�, kování, schody,
vlajky, vlajkové stožáry, v�tráky, záchranná kola apod.

Model musí odpovídat délkou, ší�kou, ponorem a výzbrojí technickým zásadám lodní
konstrukce:

- modely této t�ídy mohou být maximáln� 1250 mm dlouhé

- ší�ka modelu musí být nejmén� 0,1 násobkem délky

- mohou se používat maximáln� dv� kormidla a dv� ploutve, jednotlivé kormidlo nebo
  ploutev nesmí p�esáhnout výšku 80 mm a délku 150 mm.

- kýl m��ený od spodní �ásti dna lodi nesmí p�esáhnout výšku 40 mm

- každý model musí být vybaven za�ízením pro automatické zastavení motoru, které
  vypne pohon lodi po maximáln� 70 m jízdy. Zastavení modelu rádiem není dovoleno.
  Za škody, které vzniknou selháním za�ízení pro zastavení motoru, je osobn�
  zodpov�dný závodník

- jako zdroje pro pohon je možné použít libovolný zdroj (i nabíjecí �lánky) do
  jmenovitého nap�tí max. 42 V.

9.3.2. Není dovoleno zabudovávat automatické �ízení kormidla. Model nem�že mít ve vleku
       jiný model.

9.3.3. Modely t�ídy EX - žáci musí odpovídat všeobecn� platným kritériím stavby lodí. 

9.4. Jízdní zkouška pro kategorie EX - 500 a EX - žáci

9.4.1. Závodní dráha musí být umíst�na podle zásad popsaných v bodech 8.3.2 a 8.3.3..

U t�ídy EX - 500 je povoleno za�ízení pro zachycování model� po projetí sout�žní trat�
a k jejich navedení k odebíracímu m�stku.

Sout�žní trat� jsou uvedeny na obr. �. 1 a 2.

U t�ídy EX 500 se jede základní závod na st�edovou bójku 100 bod� o ší�ce 200
cm.

Na rozjíž�ky o po�adí na p�edních místech se potom jede na branku 100 o ší�i 100 cm a
dv� 95 – p�lmetrové jak je vyzna�eno na p�íloze tratí.

U t�ídy EX – Ž se celý závod se jede se stobodovou brankou širokou 100 cm.
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9.4.2. Kontrola model�

Model musí být ve stejném stavu, v jakém byl do sout�že p�ijat. 

9.4.3. Model se�izuje a vypouští závodník sám ze startovního plata. Start mimo toto plato je
       zakázán.

9.4.4. Odstartovaný model má svou jízdu provést pokud možno v p�ímém sm�ru a projet
       cílovou brankou. Nebude-li model odstartován p�ed ukon�ením p�ípravného �asu a
       neprojede-li do konce tohoto �asu p�ídí startovní �áru, je start hodnocen 0 body.

9.4.5. P�i rovnosti bod� u závodník�, p�icházejících v úvahu minimáln� pro po�adí na 1. až
       3. míst�, se musí závodníci rozjížd�t tak dlouho, dokud není po�adí stanoveno.
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10. PRAVIDLA PRO DÁLKOV� �ÍZENÉ MODELY T�ÍDY F4A

10.1. Definice model�

Dálkov� �ízené ( tj. bezdrátov�) lodní modely kategorie F 4 jsou jízdy a plavby schopné
modely vlastní konstrukce, nebo postavené ze stavebnic, pr�myslov� vyráb�ných díl� �i
polotovar�, nebo podle stavební dokumentace skute�né lodi. Modely musí odpovídat kritériím
a klasifikacím stavby lodi a svým vybavením odpovídají n�kterému typu skute�ných lodí. U
každého modelu bude p�ed jízdou posuzováno, zda t�mto pravidl�m odpovídá.

10.2. T�ídy model� kategorie F 4

F 4-A: modely absolvující jízdní zkoušku bez stavebního hodnocení,

F 4-B: modely absolvující jízdní zkoušku a stavební hodnocení.

10.3. Všeobecná stavební pravidla a ustanovení

10.3.1. K sout�ži v kategorii F 4 jsou p�ipušt�ny pouze takové modely, které jsou postaveny
        závodníky nebo závodními družstvy a jsou jejich vlastnictvím.

U t�ídy F4-A provád�t p�ejímku model� podle možností po�adatele na samostatn�
vymezeném prostoru a �ase, nebo p�ed první jízdou na startovišti. P�ejímku provede
vedoucí startovišt�, sporné p�ípady �eší hlavní rozhod�í

10.3.2. Délka modelu v kategorii F 4 je minimáln� stanovena na 400mm.

10.3.3. Pro nastavení ší�ky doku se m��í ší�ka modelu v�etn� p�e�nívajících trvale
        p�ipevn�ných �ástí.

10.3.4. Ve t�íd� F 4-B m�že být pr�m�r lodního šroubu zv�tšen 1,5krát a plocha kormidla
        2krát, než je jejich velikost udána podle m��ítka.

10.3.5. Stavební m��ítko není omezeno. M�že být jak v metrické tak palcové soustav�.

10.3.6. Ur�ité díly nebo stavební prvky, které byly vyrobeny jinými osobami, se nehodnotí.
        Povoleny jsou polotovary jako: ocelová a konopná lana, �etízky, profily, tkaniny,
        lodní šrouby atd.

10.3.7. Model musí být p�edstaven �istý, ve stavu, který odpovídá novému plavidlu, jež
        opustilo lod�nici.

10.3.8. Modely nebo jejich �ásti vyrobené z kostí a slonoviny jsou zakázány.

10.3.9. Komer�n� vyrobené modely nejsou povoleny.

10.4. Všeobecná ustanovení pro stavbu sout�žních tratí pro kategorii F 4

10.4.1. Sout�že v této kategorii se provád�jí na trati pro kategorie F 4, viz. obr. �. 5.

10.4.2. Sout�ž má být organizována na klidné, pokud možno proti v�tru chrán�né vodní
        ploše.

10.4.3. P�i velkém po�tu sout�žících m�že být postaveno více tratí. Podmínky na všech
        startovištích musí být obdobné. Podmínkou je absolvování jízdy všech model�
        v jednom kole na stejné trati.
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10.5. Obsazení startoviš�

Startovišt� pro kategorii F 4 musí být obsazeno:

- vedoucím startovišt�,

- dv�ma �asom��i�i,

- brankovým rozhod�ím,

- zapisovatelem.

10.6. Minimální vybavení startovišt�

Na startovišti musí být následující vybavení:

- startovní plato,

- vyobrazení kurzu,

- bóje,

- st�l a 5 židlí,

- p�íst�ešek pro rozhod�í,

- tabule pro zve�ej�ování p�edb�žných výsledk�,

- 1 - 2 veslice,

- 2 stopky,

- p�istávací dok (viz. obr. �. 3),

- m��ítko o délce 1000 mm.

10.7. Všeobecná ustanovení pro provedení jízdní zkoušky

10.7.1. B�hem závodu se musí závodník pohybovat na startovišti v organizátorem viditeln�
        vymezeném prostoru. Uvnit� tohoto prostoru se m�že závodník pohybovat voln�.

10.7.2. Po ukon�ení jízdní zkoušky musí být model bezodkladn� vyjmut z vody a vypnuto
        vysílací za�ízení.

10.7.3. Pokud se stane model b�hem jízdní zkoušky neovladatelný, jeho jízda je po jedné
        minut� ukon�ena. Start se považuje za platný a body najeté do ukon�ení jízdy se
        zapo�ítávají. Pokud byl model b�hem jízdy rušen, m�že závodník požádat o
        opakování jízdní zkoušky na konci rozjíž�ky. Opakování je povoleno pouze jednou, a
        to p�i rušení jinými závodníky, lod�mi a nebo modely.

10.7.4. Pokud byl závodník z výše uvedených d�vod� p�inucen jízdu p�erušit a vedoucí
        startovišt� mu po prošet�ení povolí opakování jízdy, jede se celá jízda od za�átku.
        Body dosažené v nezda�ené jízd� se nezapo�ítávají.

10.7.5. B�hem jízdní zkoušky se modelu nesmí nikdo dotknout.
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10.8. Stavební zkouška model� ve t�íd� F 4-B

10.8.1. Stavební zkouška model� ve t�íd� F 4-B se provádí p�ed jízdní zkouškou.

10.8.2. Technická a sportovní ustanovení pro stavební zkoušku

Po�adatel je povinen pro bodové hodnocení stavby model� poskytnout:

- dostate�n� veliký, od ú�astník� i návšt�vník� odd�lený a proti slunci chrán�ný
  prostor nebo místnost s dostate�ným osv�tlením a stabilními stoly na hodnocené
  modely,

- uzav�ený prostor pro neve�ejné porady bodovací komise,

- m��ící p�ístroje pro p�em��ení model�,

- dostatek hodnotících list� .

Po�adatel ve shod� s bodovací komisí musí dbát na to, aby byl dostate�ný �as pro
pe�livé hodnocení model�, a to s ohledem na jejich po�et.

Hodnotící listy pro stavební zkoušku jsou vedeny sekretá�em a následn�
p�ekontrolovány a potvrzeny vedoucím komise. Hodnotící list musí obsahovat:

-jméno a p�íjmení hlavního rozhod�ího

- jména a p�íjmení �len� hodnotící komise a sekretá�e,

- jméno, p�íjmení a klub ú�astníka

- popis modelu (jméno a typ originálu) , registra�ní �íslo

- celkový po�et bod� stanovený t�emi, nebo p�ti rozhod�ími,

- kone�ný výsledek hodnocení (po�et bod�),

10.8.3. M��ítka a stavební podklady

Volba m��ítka je ponechána na v�li závodníka.

Závodník je povinen p�edložit u stavební zkoušky všechny podklady, podle kterých
model stav�l, výkresy ze stavebnice apod.

Pokud modelá� plány vyhotovil sám, musí p�iložit seznam pramen�.

Pokud si technické údaje a detaily o skute�né lodi v použitých pramenech odporují, je
na závodníkovi, aby si zvolil pro stavbu svého modelu jednu z možných variant
skute�né lod�.

10.8.4. Hodnocení model�

Každý �len komise hodnotící stavbu hodnotí každý model a zaznamenává si jím dané
body do hodnotícího listu v souladu s hodnotícími kritérii (ud�lují se pouze celé
body). Sou�et bod� ud�lených podle jednotlivých kritérií tvo�í výsledek hodnocení
modelu.

P�i pochybnostech o p�i�azení model� k t�ídám rozhoduje hlavní rozhod�í.

Komise provád�jící stavební zkoušku se schází na neve�ejném setkání pod vedením
hlavního rozhod�ího. Toto setkání má za cíl sjednotit výklad pravidel a p�edcházet
pochybnostem. V p�ípad� neshod má rozhodující slovo hlavní rozhod�í.
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Aby se p�edešlo poškození model�, nesmí se jich nikdo mimo �len� komise p�i
m��ení dotýkat.

Každý rozhod�í hodnotí samostatn� a nezávisle na ostatních �lenech komise.

Dokon�í-li všichni �lenové komise své hodnocení, jsou bodové výsledky jednotlivých
rozhod�ích zapsány sekretá�em do hodnotících list�.

Je-li rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodovým hodnocením u jednoho modelu v�tší
jak 10 bod�, musí se bodovací komise sejít na neve�ejnou poradu. Na této porad� musí
�lenové komise, jejichž hodnocení se extrémn� liší, podat vysv�tlení svého hodnocení.

Na základ� p�edložených výsledk� pro hodnocený model a p�i zahrnutí postoj� v
diskusi, musí vedoucí bodovací komise navrhnout pr�m�r celkového po�tu bod� pro
hodnocený model, na n�mž se musí bodovací komise sjednotit hlasováním.

Rozhod�í s extrémním bodovým hodnocením musí ohodnocení modelu opakovat a
jejich nové hodnocení se m�že od stanoveného pr�m�ru lišit o p�t bod� nahoru nebo
dol�.

Pro dosažení kone�ného výsledku p�i využití p�ti rozhod�ích se nejvyšší a nejnižší
hodnocení škrtá. Pr�m�r ze t�í zbývajících hodnocení dává kone�né hodnocení. P�i
využití t�í hodnotících rozhod�ích se všechna hodnocení se�tou a spo�ítá se pr�m�r.
Sekretá� zapíše kone�né hodnocení do hodnotících list�.

Zásadn� jsou hodnoceny všechny viditelné �ásti lod� a vnit�ek trupu podle bodu
10.9.1.

Komise provád�jící stavební hodnocení je oprávn�na k hodnocení postavit vedle sebe
porovnávané modely.

�lenové komise jsou oprávn�ni si jednotlivého závodníka p�ivolat a klást mu otázky
týkající se modelu a stavebních podklad�.

Sout�žící je povinen p�ed po�átkem bodování modelu sd�lit �len�m komise, které díly
modelu nebyly modelá�em zhotoveny.

10.8.5. Komise provád�jící stavební zkoušku je sestavena z:

vedoucího komise (hlavní rozhod�í),

2 nebo 4 rozhod�ích,

sekretá�e komise (bez hlasovacího práva).

10.9. Provedení sout�že v kategoriích F 4

10.9.1. Stavební zkouška model� ve t�íd� F 4-B

Zkouška a hodnocení model� probíhá podle následujících kritérií:
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Provedení .................................................................... max. 50 bod�.
Hodnocení technického provedení a kvality modelu. P�esnost forem, vzhled povrch� a
vybarvení. Hodnocení vnit�ku modelu (uložení motor�, zdroj�, RC, �istota pájení atd.)
nesmí p�esáhnout 10 bod�.

Dojem .......................................................................... max. 10 bod�.
Hodnocení celkového dojmu a vzhled modelu.

Rozsah ......................................................................... max. 20 bod�.
Ohodnocení celkového rozsahu práce na modelu. Rekonstrukce a dopln�ní mají být
hodnoceny pozitivn�. Pozornost je t�eba v�novat �asov� náro�ným pracím,
podmín�ným stupn�m obtížnosti.

Shoda se stavebními podklady ................................... max. 20 bod�.
Zkouška stavebního m��ítka s p�ihlédnutím k povoleným tolerancím. Úplnost všech
detail� podle podklad�, které m�l závodník k dispozici. Hodnocení správné volby
p�irozeného vzhledu d�eva, kov�, tkanin, lanoví apod.

10.9.2. Provedení jízdní zkoušky

Trojúhelník s bójemi má být postaven jako rovnostranný (viz. obr. �. 5). Možná
varianta výstavby je následující: bod S je t�žišt�m trojúhelníku. K p�esnému
vyrovnání bójí se ze b�ehu díváme na p�ímky A-S, B-S, C-S, které se musí protínat v
bod� S. Prodloužení t�chto p�ímek musí procházet st�edem bo�ních branek, p�ípadn�
k bójím na rozích trojúhelníku.

Sout�ž se skládá ze 3 �asov� odd�lených start�.

Jízdní zkouška se koná na slalomovém kurzu viz. Výklad jízd na str. 27, základní kurs
viz obr. 5. Závodník musí sv�j model vést jednotlivými brankami závodní dráhy v
p�edepsaném po�adí a dodržovat výklad jízd. Tra� má celkem 12 branek, ze kterých
musí model projet 11 dop�edu a 1 couváním.

 Po�adí branek
        I
       III
        II
        I
       III
       IV
       IV
        V
        I
       VI
        V
   jízda zp�t
p�istávací manévr
     Celkem

Body za projetí
      6
       9
       6
       6
       9
       6
       6
       9
       6
       6
       9
      12
      10
     100

Srážka bod� za dotknutí bóje
           -2
            -3
            -2
            -2
            -3
            -2
            -2
            -3
            -2
            -2
            -3
            -4
            -5
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Maximální doba jedné jízdy v�etn� p�istávacího manévru je 7 minut. Po uplynutí
sedmi minut se model musí vrátit nejkratší cestou na startovišt� a musí být vyjmut z
vody. �as se závodníkovi oznamuje každou minutu. Pro hodnocení jízdy se po�ítají
body získané v �asovém limitu.
Na každou branku se smí najížd�t pouze jednou, s výjimkou branky projížd�né
couváním.
Branka se považuje za projetou, jestliže celý model projel spojnicí mezi bójemi.
Jestliže se bóje viditeln� oto�í, nebo hýbe a to díky t�lesu lodi, považuje se to za
dotknutí bóje. Pokud se model p�i projížd�ní brankou dotkne obou bójí, považuje se to
za jedno dotknutí.

Za chybn� projetou branku se považuje p�ípad, kdy model projel mimo branku
základní �áru, na které se nachází branka, která m�la být projeta. V tomto p�ípad� se
sráží plný po�et bod� za neprojetou branku.

Jestliže model neprojel branky v p�edepsaném po�adí, pak se i toto považuje za
chybné projetí.

Horní branka (�. IV) se musí projet dvakrát v p�edepsaném sm�ru. Ob� bezchybná
projetí se hodnotí vždy 6 body. P�i každém dotknutí se ode�ítají 2 body.

Poslední branka u jízdní zkoušky se musí projet couváním. Pokud model projede
brankou bez doteku, hodnotí se 12 body. Pokud model neprojede ode�ítá se 12 bod�.
P�i doteku s bójí se ode�ítají 4 body. Pokud model protne spojnici obou bójí, zapo�al
manévr couvání. Pokud model op�t vyjede a opustí spojnici ve sm�ru p�íd� ode�ítá se
12 bod�.
Po projetí poslední branky musí model zajet do doku a provést p�istávací manévr
uvnit� m��ícího obdélníku. Závodník nesmí být p�itom ovliv�ován pok�ikem nebo
posunky.
M��ící obdélník má formu doku (viz. obr. �. 3) a na obou stranách je opat�en m�kkým
materiálem pro ochranu model�. Na doku jsou vyzna�eny m��ící obdélníky, jejichž
délka je pro kategorii F 4 pevn� stanovena na 500 mm a dorazová la�ka, která s
dokem svírá pravý úhel a musí být pohyblivá, ur�uje ší�ku m��ícího obdélníka.
Ší�ka doku pro kategorie F 4 se nastavuje podle vzorce:
ší�ka modelu v mm + 200 mm = ší�ka doku v mm
Je na závodníkovi, jestli se svým modelem najíždí do doku zprava nebo zleva. 
                                           
Vedoucí startovišt� má b�hem p�istávacího manévru zvlášt� sledovat, aby model
zastavil p�ídí v m��ícím obdélníku.
Do m��ícího obdélníka smí vjet model pouze jednou. Opušt�ní obdélníka za ú�elem
opakování nájezdu na p�istávací manévr není dovoleno a je hodnoceno 0 body.
Vícenásobné najížd�ní na místo zastavení bez dotyku st�n a m��ícího obdélníka je
povoleno.
Za bezchybný p�istávací manévr, trvající 3 sekundy, je ud�leno 10 bod�. Znamená to,
že se model nedotknul st�n m��ícího obdélníka, ani dorazové la�ky. P�ed vjezdem do
m��ícího obdélníka se model nesmí dotknout st�n doku, ani startovacího m�stku.
Model musí p�ídí zastavit ve stanoveném m��ícím obdélníku.
Když je model uveden do klidu, závodník musí hlasit� oznámit “stop“, zvednout ruce
a dál již nesmí používat vysíla�. Rozhod�í stopkami nebo akustickým znamením
odm��í �as 3 sekundy, b�hem n�hož musí model stát v klidu.

U p�istávacího manévru se ode�ítá 5 bod�, pokud došlo k jedné z následujících chyb:) 
a) Model se dotkl st�ny uvnit� nebo z venku
b) Nez�stal vklidu po dobu 3 sekund
c) Opom�l závodník zvolat STOP a zvednout ruce,�i po zvolání stop manipuloval s vysíla�em

Pokud se vyskytnou dv� a více uvedených chyb,ode�ítá se 10 bod�-chybný manévr 

   

.

P�istávací manévr je chybný a ode�te se 10 bod�, jestliže se vyskytly následující
:

,

-  
.

.
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      10.9.3. Bodování 

            -Pro hodnocení stavby ur�it celkový po�et bod� stanovený t�emi, nebo p�ti rozhod�ími. 

             -Pro dosažení kone�ného výsledku p�i využití p�ti rozhod�ích se nejvyšší a nejnižší hodnocení škrtá.                                                   
             -Pr�m�r ze t�í zbývajících hodnocení dává kone�né hodnocení. P�i využití t�í hodnotících rozhod�ích se   
              všechna hodnocení se�tou a spo�ítá se pr�m�r. 

            -Celkový Výsledek udává sou�et bod� za hodnocení stavby a jízdní zkoušky. P�itom se po�ítá pr�m�r    
             bod�,které byly dosaženy dv�ma lepšími jízdami. 

            -P�i shod� bod� rozhoduje o po�adí výsledek zbývající jízdy. 

            -P�i absolutní shod� bod� se musí v úvahu p�icházející závodníci tak dlouho rozjížd�t,pokud nejsou rozd�lena 
             první t�i místa.

.
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11. Pravidla pro t�ídu Mini ECO Standard

(1) Definice

Voln� stav�né závodní modely s elektrickým pohonem a pono�eným lodním šroubem
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu nejsou
povoleny) a minimální hmotností 0,45 kg. Délka modelu nesmí p�ekro�it 430 mm.
P�e�nívající startovní štítek nebude m��en.

(2) Cíl závodu
Dosažení nejv�tšího možného po�tu ujetých okruh� b�hem p�edepsaného �asu na
trojúhelníkové trati, odpovídající p�íloze �.9. V jedné rozjíž�ce m�že startovat
minimáln� 3, maximáln� 8 model�. Z �asových d�vod� m�že být po�et model� pro
jízdu zvýšen na 9 po domluv� s vedoucím (p�ípadn� hlavním rozhod�ím). Toto se
nesmí stát pravidlem.

(3) Speciální stavební p�edpisy, pravidla a kontroly ve t�íd� Mini ECO Standard
Velikost a provedení štítku
  a) Každý model t�ídy, u které jsou po�ítána kola musí být vybaven startovním
   štítkem.
    - Velikost startovního štítku je 80 mm x 80 mm. Štítek musí být vyroben z bílého a
       nepr�hledného plastu. Nalepená �erná �ísla musí mít výšku 70 mm a ší�ku
       alespo� 10 mm.
    - Startovní štítek musí být oboustrann� �itelný a p�ipevn�ný na modelu nebo vzadu
      alespo� jedním šroubem.
    - Není-li štítek osobami, které po�ítají kola �itelný, nebo je pr�hledný, nejsou kola
      po�ítána.
   - Totéž platí, je.li v pr�b�hu jízdy štítek ztracen. Bíle nalakované plochy �lunu s
      nalepeným startovním �íslem nejsou dovolené.
b) Jako napájecí zdroj pro pohon se smí použít (podle pravidel Naviga
     s platností od 1.1.2011)
   - max. 7 Ni-Cd nebo Ni-Mh �lánk� velikosti 2/3 AF odpovídajících pr�myslovým
      normám. Jmenovité nap�tí jednotlivých �lánk� nesmí p�esahovat 1,2 V.
   - LiPo: maximální hmotnost sady 110 gr., (zapojení 2S1P/2S2P/3S1P/3S2P.)
   - A123 NANOPHOSPHATE®: max. �lánk� (jen A123 RACING): 3 �lánky
     velikost 18650 nebo 2 �lánky velikost 26650.
     Pro jednotlivou jízdu smí být použita pouze jedna sada. Pohonné �lánky musí být
     snadno p�ístupné kontrole.
     Nezávislost p�ijíma�ových a pohonných akumulátor� musí být v p�ípad�
   používání p�ijíma�ových baterií prokazatelná.
c) Použitý elektromotor podléhá omezením. Jako pohonná jednotka m�že být použit
    pouze elektromotor �ady 400 s feritovými magnety a t�ípólovou kotvou. Motor
    nesmí být otev�ený, ale �asování zvenku je povoleno. Použití ocelových kroužk�
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    je povoleno, tyto musejí být snímatelné. Motory s otev�enou, vn� p�ístupnou
    šachtou pro uhlíky nejsou povoleny.
d) Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán
     regulátorem otá�ek.
 e) Model kompletn� p�ipravený k jízd� se váží na suchu. Hmotnost modelu v�etn�
     p�ijíma�ových a pohonných �lánk� a p�ívodních kabel� nesmí být ve t�íd� Mini
    ECO Standard menší než 450g (v�etn� startovního štítku).
(4) Sout�žní pravidla

  a) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidl�m Naviga s vyjmutou
     vracecí bójí, ve sm�ru proti smyslu otá�ení hodinových ru�i�ek. Startovní �ára
     probíhá v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na
     vodu, za�íná závod na akustické znamení, které dává vedoucí startovišt�. P�i
     tom musí model ležet na vod� zadní �ástí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li
     n�který model po signálu a rychlejší, správn� odstartovaný model dosáhne levou
     boji, bude start pozd�ji startujícího modelu proveden na pravou boji tak, aby
     nep�ekážel ostatním model�m.
b) Jezdí se 3 nebo 4 rozjíž�ky. Výkony ze dvou nejlepších jízd se se�tou.
    V p�ípad�, že v propozicích bude uvedeno konání finále, osm závodník�
   s nejlepšími výsledky jede pro stanovení kone�ného po�adí finálovou jízdu.
   V p�ípad�, že nebude konáno finále, po�ítá se pro kone�né hodnocení výkon ze
   dvou nejlepších jízd.
c) Doba jízdy je 6 minut.
d) Model, který b�hem jízdy nem�že dále pokra�ovat, m�že být svážecím �lunem
     vytažen až po skon�ení jízdy, krom� p�ípadu, kdy se model potápí nebo hrozí
     jeho potopení.
e) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu
     správným sm�rem za p�edpokladu, že nep�ekáží ostatním model�m. Jestliže se
     tak nestane, toto kolo se nepo�ítá.
f) Model musí také po skon�ení jízdy odpovídat stavebním p�edpis�m této t�ídy.
     Vedoucí startovišt� toto m�že kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skon�ení jízdy.

Dopln�ní pravidel pro sout�že žák�.

T�ída Mini Eco Standard bude vypisována jako samostatná t�ída žákovských sout�ží a
nahradí dosavadní národní t�ídu E 400. Modely stav�né podle p�vodních národních
pravidel t�ídy E 400 mohou startovat ve t�íd� Mini Eco Standard s výjimkou model�,
které mají Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu.

Pro žákovské sout�že platí následující úprava pravidel, týkající se použití pohonných
zdroj�: Jako napájecí zdroj pro pohon se smí použít rovn�ž 7 Ni-Cd nebo Ni-Mh
�lánk� velikosti AA odpovídajících pr�myslovým normám.
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12. Pravidla pro t�ídu Mini ECO Expert

(1) Definice

Voln� stav�né závodní modely s elektrickým pohonem a pono�eným lodním šroubem
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu nejsou
povoleny) a minimální hmotností 0,45 kg. Délka modelu nesmí p�ekro�it 430 mm.
P�e�nívající startovní štítek nebude m��en.

(2) Cíl závodu
Dosažení nejv�tšího možného po�tu ujetých okruh� b�hem p�edepsaného �asu na
trojúhelníkové trati, odpovídající p�íloze �.9. V jedné rozjíž�ce m�že startovat
minimáln� 3, maximáln� 8 model�. Z �asových d�vod� m�že být po�et model� pro
jízdu zvýšen na 9 po domluv� s vedoucím startovišt� (p�ípadn� hlavním rozhod�ím).
Toto se nesmí stát pravidlem.

P�i žákovských sout�žích m�že v jedné rozjíž�ce startovat minimáln� 3, maximáln� 6
model�. Z �asových d�vod� m�že být po�et model� pro jízdu zvýšen na 7 po
domluv� s vedoucím startovišt� (p�ípadn� hlavním rozhod�ím). Toto se nesmí stát
pravidlem.

(3) Speciální stavební p�edpisy, pravidla a kontroly ve t�íd� Mini ECO Expert
a) Velikost a provedení štítku
    - Každý model t�ídy, u které jsou po�ítána kola musí být vybaven startovním
   štítkem.
    - Velikost startovního štítku je 80 mm x 80 mm. Štítek musí být vyroben z bílého a
       nepr�hledného plastu. Nalepená �erná �ísla musí mít výšku 70 mm a ší�ku
       alespo� 10 mm.
    - Startovní štítek musí být oboustrann� �itelný a p�ipevn�ný na modelu nebo vzadu
      alespo� jedním šroubem.
    - Není-li štítek osobami, které po�ítají kola �itelný, nebo je pr�hledný, nejsou kola
      po�ítána.
   - Totéž platí, je.li v pr�b�hu jízdy štítek ztracen. Bíle nalakované plochy �lunu s
      nalepeným startovním �íslem nejsou dovolené.
b) Jako napájecí zdroj pro pohon se smí použít (podle pravidel Naviga
     s platností od 1.1.2011)
   - max. 7 Ni-Cd nebo Ni-Mh �lánk� velikosti 2/3 AF odpovídajících pr�myslovým
      normám. Jmenovité nap�tí jednotlivých �lánk� nesmí p�esahovat 1,2 V.
   - LiPo: maximální hmotnost sady - 110 gr. (zapojení 2S1P/2S2P/3S1P/3S2P)
   - A123 NANOPHOSPHATE®: max. �lánk� (jen A123 RACING): 3 �lánky
     velikost 18650 nebo 2 �lánky velikost 26650.
     Pro jednotlivou jízdu smí být použita pouze jedna sada. Pohonné �lánky musí být
     snadno p�ístupné kontrole.
    Nezávislost p�ijíma�ových a pohonných akumulátor� musí být v p�ípad� používání
     p�ijíma�ových baterií prokazatelná.
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c) Použitý elektromotor nepodléhá žádným omezením.

d) Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán
   regulátorem otá�ek.

e) Model kompletn� p�ipravený k jízd� se váží na suchu. Hmotnost modelu v�etn�
   p�ijíma�ových a pohonných �lánk� a p�ívodních kabel� nesmí být ve t�íd� Mini ECO
   Expert menší než 450g (v�etn� startovního štítku).

(4) Sout�žní pravidla
  a) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidl�m Naviga s vyjmutou
      vracecí bójí, ve sm�ru proti smyslu otá�ení hodinových ru�i�ek. Startovní �ára
      probíhá v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na
      vodu, za�íná závod na akustické znamení, které dává vedoucí startovišt�. P�i
      tom musí model ležet na vod� zadní �ástí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li
      n�který model po signálu a rychlejší, správn� odstartovaný model dosáhne levou
      boji, bude start pozd�ji startujícího modelu proveden na pravou boji tak, aby
      nep�ekážel ostatním model�m.
  b) Jezdí se 3 nebo 4 rozjíž�ky. Výkony ze dvou nejlepších jízd se se�tou.
      V p�ípad�, že v propozicích bude uvedeno konání finále, osm závodník�
      s nejlepšími výsledky jede pro stanovení kone�ného po�adí finálovou jízdu.
      V p�ípad�, že nebude konáno finále, po�ítá se pro kone�né hodnocení výkon ze
      dvou nejlepších jízd.
  c) Doba jízdy je 6 minut.
  d) Model, který b�hem jízdy nem�že dále pokra�ovat, m�že být svážecím �lunem
      vytažen až po skon�ení jízdy, krom� p�ípadu, kdy se model potápí nebo hrozí
      jeho potopení.
  e) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu
      správným sm�rem za p�edpokladu, že nep�ekáží ostatním model�m. Jestliže se
      tak nestane, toto kolo se nepo�ítá.
  f) Model musí také po skon�ení jízdy odpovídat stavebním p�edpis�m této t�ídy.
      Vedoucí startovišt� toto m�že kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skon�ení jízdy.

Dopln�ní pravidel pro sout�že žák�.

T�ída Mini Eco Standard bude vypisována jako samostatná t�ída žákovských sout�ží a
nahradí dosavadní národní t�ídu E 400. Modely stav�né podle p�vodních národních
pravidel t�ídy E 400 mohou startovat ve t�íd� Mini Eco Standard s výjimkou model�,
které mají Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu.

Pro žákovské sout�že platí následující úprava pravidel, týkající se použití pohonných
zdroj�: Jako napájecí zdroj pro pohon se smí použít rovn�ž 7 Ni-Cd nebo Ni-Mh
�lánk� velikosti AA odpovídajících pr�myslovým normám.
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13. Pravidla pro t�ídu Mini ECO Team

(1) T�ída Mini Eco Team je sout�ž družstev s modely t�íd Mini Eco (pro sout�že žák� jsou
 povoleny pouze modely lodí t�ídy Mino ECO Standard).

Družstvo tvo�í minimáln� 2, maximáln� 3 závodníci t�ídy Mini Eco. Každý závodník
smí sout�žit pouze s jedním modelem. Pro modely platí stejné stavební p�edpisy jako
pro t�ídu Mini ECO Expert, pro žáky pro t�ídu Mini Eco Standard. Stejn� tak platí
p�edpisy pro povolené �lánky a sout�žní pravidla, pokud není dále uvedena zm�na.

(3) Zm�ny oproti pravidl�m t�íd Mini Eco Standard a Mini ECO Expert jsou :

1. Na vod� smí být pouze jeden model z každého družstva.
2. Každý závodník smí na start p�inést pouze jeden model a pouze s tímto modelem
   sout�žit.

2. V pr�b�hu závodu jsou odpadlé modely sváženy. Další model p�íslušného družstva
   m�že startovat, až když je odpadlý model svážecím �lunem vytažen z vody.

3. Jízdní �as je 18 minut. Pro každé družstvo jsou povoleny jen 3 sady akumulátor�.
   Dobíjení akumulátor� není povoleno.

4. Dotknutí se svážecího �lunu vede k okamžité diskvalifikaci celého družstva.

5. Start závodu se provádí jako u startu t�íd Mini Eco. Každý další model startuje k
   pravé spodní bóji.

6. Je povoleno maximáln� 6 tým� v jedné skupin�. Každý závodník týmu musí v
   p�ihlášce uvést 4 krystaly. . Každý závodník týmu musí v p�ihlášce uvést 4 krystaly.
   Je-li p�ihlášeno více jak 6 tým�, rozd�lí se do n�kolika stejn� po�etných skupin.

7. Ve t�íd� Mini Eco Team Junior je pro tým povolen jeden dosp�lý jako poradce.
   Dosp�lý nesmí p�sobit jako startovní pomocník. Smí zasahovat jen podle povolení
   vedoucího startovišt�, když je ohrožena bezpe�nost týmu. Proti rozhodnutí
   vedoucího startovišt� není možný žádný protest. Totéž platí pro sout�že žák�.

(2) Sout�žní pravidla

15. Pravidla národní t�ídy pro za�áte�níky FSR V3,5 elévové 2011

Definice

Národní t�ída spole�ných závod� rychlostních �lun� se spalovacím motorem o obsahu 3,5 cm
3

  .

1. Ú�el z�ízení .

      - náborová t�ída pro mládež ve v�ku do 15 let, bez zkušeností, s RC rychlostními
modely.
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2. P�edpis pro modely t�ídy V 3,5 (základní ustanovení)

- modely jsou shodné jako pro t�ídu FSR V3,5 dle pravidel Naviga FSR – V.

3. Závodní tra� a zp�sob jízdy

- pro závod je p�edepsaná tra� ve tvaru písmene „M“ dle platných pravidel pro FSR – V.
  Závod lze také uskute�nit jako propaga�ní (náborový) na tratích tvaru trojúhelníku, kterou

lze upravit jak z klasické trati pro závody FSR , tak použít i klasický trojúhelník trat� pro

  makety. Základna trojúhelníku p�ed platem musí být minimáln� 20 m.
- startuje se s motorem v klidu sm�rem k první bóji na pravé stran� od plata a jízda po trati
  je v opa�ném sm�ru, než jdou hodinové ru�i�ky.

4. Provedení závodních jízd

- v jedné jízd� musí být minimáln� 3 závodníci a maximáln� 12.

- délka jízd je p�edepsaná 15 minut.

- jezdí se 3 jízdy a kone�ným výsledkem, je sou�et dvou lepších jízd každého závodníka.

- v p�ípad� v�tšího po�tu závodník�, se jedou dv� rozjíž�ky 15 min a prvních 12 postoupí

do finále na 15 minut.

- p�ed každou jízdou je provedena zkouška rušení a start probíhá stejn� jako u závod� FSR–V,

t�i a p�l minuty zah�ívání motor� a pak signál start v následujících 30 vte�inách.

- vedoucí startovišt� musí oznámit �as po p�ti minutách a pak každých p�t minut megafonem

�i rozhlasem. �asový údaj pro závodníky musí být také oznamován opticky.

- každý závodník má jednoho mechanika, který b�hem jízdy funguje i jako navigátor a m�že

vysíla�em upravit rychlost jízdy modelu.

- ostatní ustanovení pro jízdy jsou shodné s pravidly NAVIGA FSR - V.

5. V�kové skupiny

U této t�ídy se nerozlišují v�kové skupiny a je pro za�áte�níky, kte�í jezdí první rok nebo

i druhým rokem a neovládají modely dostate�n� dob�e.

Pravidla národní t�ídy FSR V3,5 elévové, upravená a p�edložená vedoucím sekce P.Van�rkou,
byla schválena na zasedání p�edsednictva KLoM �R dne 06.11.2010. v Hradci králové.

Klasická tra� pro závody FSR – V : viz p�ílohy obr. 7.



Obrázek �. 1 – Schéma slalomové trati pro provedení jízdní zkoušky

Po�adí branek
     I
    III
     II
     I
    III
    IV
    IV
     V
     I

Dotek s bójí
    -2
    -3
    -2
    -2
    -3
    -2
    -2
    -3
    -2

Neprojetí branky
       -6
       -9
       -6
       -6
       -9
       -6
       -6
       -9
       -6
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16. P�ÍLOHY

Obr. �. 1: Závodní dráha pro t�ídy EX žáci, junio�i a senio�i
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Obr. �. 2: Závodní dráha pro t�ídu EX - 500
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Obr. �. 4: Stavba trat� pro kategorie F 4

Obr. �. 5: Slalomový kurz pro kategorie F 4 
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Obr. �. 6: Tra� pro Mini Eco Standard, Mini Eco expert a Mini a Eco Team .

       Mini Eco Standart, a ECO Standard maximáln� 8 sout�žících,
Mini Eco expert maximáln� 6 sout�žících a Mini Eco team maximáln� 6 tým�.
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