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Národní pravidla pro soutČže lodních modeláĜĤ KLoM ýR
1. PLATNOST PRAVIDEL
1.1. Pravidla jsou platná pro všechny soutČže lodních modeláĜĤ KLoM ýR. Pravidla
obsahují národní kategorie a národní úpravy u tĜíd NAVIGA.
1.2. Není-li v tČchto národních pravidlech uvedena žádná zmČna, platí v plném rozsahu
pravidla NAVIGA.

2. PěEHLED SOUTċŽNÍCH TěÍD
TĜídy EX pro juniory a seniory
TĜída EX - 500 (pouze žáci)
TĜída EX - Ž (pouze žáci)
TĜída F 4-A, F 4-B
TĜída Mini Eco Standard
TĜída Mini Eco Expert
TĜída Mini Eco Team
TĜída Eco standard (jun.+ sen.)
TĜída FSR V3,5 elévové pro žáky a zaþáteþníky

3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
3.1. Druhy soutČží

3.1.1. SoutČže pro juniory a seniory
- Mistrovství ýR (seriál soutČží urþených v “kalendáĜi")
- veĜejné soutČže

3.1.2. SoutČže pro žáky
- Mistrovství ýR žákĤ,
- postupové regionální soutČže pro postup na Mistrovství ýR,
- veĜejné soutČže pro žáky.

4
3.2. Propozice soutČží
3.2.1. Propozice veĜejných a postupových soutČží
PoĜadatel je povinen mít propozice soutČže pĜipraveny nejménČ 14 dní pĜed konáním
soutČže a zaslat je pĜedsedovi sekce který je vyvČsí na web.

3.2.2. Propozice mistrovských soutČží
- poĜadatel Mi ýR juniorĤ a seniorĤ je povinen vyvČsit propozice mistrovských soutČží
(seriálových) všem klubĤm s þinností lodních modeláĜĤ na web SMýR. Propozice
musí být k dispozici 2 mČsíce pĜedem.
- poĜadatel mistrovství ýR žákĤ je povinen zaslat na adresy poĜadatelĤ regionálních
postupových soutČží propozice tak, aby je obdrželi minimálnČ týden pĜed konáním
postupové soutČže. RovnČž je povinen je zaslat všem nominovaným rozhodþím,
sekretariátu SMýR a pĜedsedovi KLoM ýR.

3.2.3. UzávČrky pĜihlášek
- uzávČrka pĜihlášek na mistrovské soutČže mĤže být stanovena nejdĜíve 14 dní pĜed
konáním soutČže
- uzávČrka pĜihlášek na veĜejné soutČže mĤže být stanovena 7 dní pĜed soutČží,
nejpozdČji však v den soutČže 30 minut pĜed zahájením.

3.2.4. Náležitosti propozic
- poĜádající klub
- þíslo soutČže (dle kalendáĜe soutČží)
- datum soutČže
- pĜesné místo soutČže (pĜíp. dopravní doporuþení)
- kategorie, skupiny a soutČžní tĜídy, které se na soutČži pojedou
- funkcionáĜské obsazení soutČže (poĜadatelské a rozhodcovské)
- termín a adresa, na kterou zaslat pĜihlášky
- þasový rozvrh soutČže
- možnosti ubytování, obþerstvení a další upozornČní
- soutČžní vklad za tĜídu
- podávání protestu a výše vkladu za protest
- možnost pĜiložit formuláĜ pĜihlášky

3.2.5. Odesláním pĜihlášky (pĜíp. prezencí) závodník (družstvo) akceptuje podmínky
propozic.
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3.3. Výsledková listina
3.3.1. PoĜadatel vyhotoví výsledkovou listinu, která musí obsahovat tyto údaje:
- poĜadatel soutČže
- þíslo soutČže
- datum soutČže
- místo soutČže
- soutČžní tĜídy
- hlavní rozhodþí
- ostatní rozhodþí
- technický personál
- poþasí pĜi soutČži

- výsledky jednotlivých tĜíd s uvedením jména a pĜíjmení, licenþního þísla, klubu,
jednotlivých jízd a koneþného výsledku
- výsledky jsou zvlášĢ pro juniory (pokud jsou alespoĖ tĜi þi þtyĜi)
- podpis zpracovatele výsledkové listiny nebo hlavního rozhodþího

- u nominaþních soutČží žákĤ: nominace závodníkĤ na Mi ýR žákĤ vþetnČ vedoucích
krajských družstev

3.3.2. PoĜadatel vyvČsí výsledkovou listinu do 14 dnĤ na web SMýR,a rozešle všem
rozhodþím, trenérĤm pĜíslušných kategorií,pĜedsedovi sekce a v pĜípadČ Mistrovství
ýR a postupových soutČží žákĤ i pĜedsedovi KLoM ýR a sekretariátu SMýR.

4. PERSONÁLNÍ USTANOVENÍ
4.1. VČkové tĜídy
4.1.1. Žáci
- mistrovských soutČží žákĤ se mohou zúþastnit soutČžící, kteĜí v daném kalendáĜním
roce dosáhnou minimálnČ 6 let a maximálnČ 15 let .
- veĜejných soutČží žákĤ se mohou zúþastnit soutČžící, kteĜí v daném kalendáĜním roce
dosáhnou vČku max. 15 let. V daném roce nemá 16. narozeniny.
4.1.2. JunioĜi
Jako junior je zaĜazen ten závodník, který k l. lednu následujícího roku nedosáhl 19 let
vČku (v roce soutČže je mu tedy maximálnČ 18 let).
4.1.3. SenioĜi
Závodníci, kteĜí v daném kalendáĜním roku dosáhnou vČku 19 let a starší.
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4.2. Pomocník
4.2.1. V každé tĜídČ mĤže mít závodník jednoho pomocníka (mechanika), kterého si
urþuje sám.
U tĜíd Mini Eco Standart, Mini Eco Expert a Mini Eco team musí být pomocník
z bezpeþnostních dĤvodĤ ve vČku 12 let a starší.
4.2.2. Mechanik pomáhá závodníkovi pĜi pĜípravČ startu až do zahájení závodní jízdy. U tĜíd
Mini Eco a ECO Standard mĤže mechanik slovem upozorĖovat závodníka na prĤbČh
jízdy (napĜ. na pĜevrácený þi pomalý model). U tĜíd EX a F4 musí být závodník od
zahájení soutČžní jízdy na platČ sám. ZásadnČ nesmí závodníka ovlivĖovat strkáním do
rukou, zásahem do Ĝízení (dotyk s vysílaþem ap).

4.3. Hlavní rozhodþí
4.3.1. Hlavní rozhodþí je hlavním sportovním vedoucím soutČže.
4.3.2. Je oprávnČn akci doþasnČ pĜerušit, pĜedbČžnČ diskvalifikovat soutČžící, naĜídit zmČny
na startovištích, þi uþinit jiná, pro akci potĜebná rozhodnutí.

4.4. Technický vedoucí
4.4.1. Technický vedoucí je odpovČdný za správné zaĜízení a technické vybavení startovištČ,
i za udržování jejich dobrého stavu v prĤbČhu soutČže.
4.4.2. Je odpovČdný za odborné svážení modelĤ.
4.4.3. K tomu musí poĜadatel poskytnout potĜebný poþet zkušených spolupracovníkĤ, jakož
i odpovídající zaĜízení. Tito spolupracovníci podléhají technickému vedoucímu a jsou
jím instruováni.

4.5. Vedoucí startovištČ
4.5.1. Je na startovišti odpovČdný za Ĝádný prĤbČh a dodržování pravidel a Ĝídí þinnost
ostatních rozhodþích a spolupracovníkĤ, které urþuje na startovištČ poĜadatel.
4.5.2. Potvrzuje výsledky dodané jednotlivými rozhodþími.
4.5.3. Má právo pĜerušit prĤbČh soutČže na svém startovišti, pokud jsou k tomu závažné
dĤvody.
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5. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
5.1. Pohony modelĤ
5.1.1. Jako pohony jsou povoleny elektromotory, pokud není stanoveno jinak
5.1.2. U elektromotorĤ nesmí napČtí akumulátorĤ pĜesáhnout 43 voltĤ (není-li ve tĜídČ
stanovena nižší hranice).
5.1.3. PrĤmyslovČ vyrábČné zdroje proudu nesmí být za úþelem šetĜení na váze þi rozmČru
opilovávané, soustružené nebo jinak upravované.
5.1.4. Pomocné prostĜedky pro lepší orientaci kurzu, jako navádČní pĜenášeným obrazem,
ultrazvukem nebo jinými elektronickými metodami, nejsou dovoleny.

5.2. Použití souprav dálkového ovládání
5.2.1. Pro použití radiostanic platí naĜízení ýTÚ. UpozorĖujeme na zákaz používání
pásma 35 a 41 Mhz pro lodní modely.
5.2.2. U každého vysílaþe a pĜijímaþe musí být možno v co nejkratším þase vymČnit
krystaly. ZávodníkĤm se doporuþuje pĜipravit si více párĤ krystalĤ pro pĜípad, že bude
nutno mČnit kmitoþet.
5.2.3. BČhem soutČže nesmí žádný závodník ani pomocník zapnout vysílaþ, kromČ toho
závodníka, který byl k tomu na startu vyzván.

5.3. Bóje
5.3.1. Závodní dráha se vyznaþuje bójemi.
5.3.2. Bóje musí být válcového tvaru a nad hladinu musí vyþnívat nejménČ 100 mm, nejvíce
však 200 mm. Musí být ukotveny tak, aby ve vodČ stály kolmo a v jednotlivých
brankách nemČly vČtší toleranci odstupu než + 5% (mČĜeno od stĜedu ke stĜedu bójí).
Ukotvení na trati F4 musí umožĖovat, aby se pĜi doteku otáþely.
5.3.3. U tratí pro tĜídy uvedené v tČchto pravidlech je prĤmČr bójí 100 mm.
5.3.4. Bóje musí být z takového materiálu, aby se pĜi nárazu na ni model nepoškodil
(polystyrén, korek, mČkký plast a p.).
5.3.5. Propojení mezi bójemi musí být nejménČ 300 mm pod vodní hladinou.
5.3.6. Barevné oznaþení bójí. U kategorií F 4 a Eco musí být bóje dvoubarevné - pruhované,
barevné pruhy musí smČĜovat kolmo na hladinu. U kategorií EX musí být dvČ rohové
bóje startovní linie a obČ stĜední bóje cílové linie (stovka) barevnČ odlišeny od
ostatních.
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5.4. Startovní mĤstky (plata)
5.4.1. Minimální rozmČry plata musí být:
pro tĜídy F 4: délka 4 m, šíĜka 1,5 m,
pro tĜídy EX: musí být takové rozmČry, aby mČli závodníci, pomocníci, rozhodþí a
modely k dispozici dostateþnou plochu, aby nevznikaly problémy pro nedostatek místa
a aby se pĜedešlo ohrožení osob þi modelĤ.
pro tĜídy Eco: délka 12 m a šíĜka 1 m,

5.4.2. PĜístup k platu musí být bezpeþný a musí umožĖovat bezpeþný pohyb osob i za
vlhka.
5.4.3. Plato se nesmí pĜi zatížení pohybovat, nebo svoji polohu jinak mČnit. Strana, ze které
se startuje, nesmí být výše než 150 mm nad vodní hladinou.

6. SPORTOVNÍ USTANOVENÍ
6.1. Místo soutČže
6.1.1. Místo soutČže, pĜedevším vodní plochy, musí poĜadatel volit tak, aby se vytvoĜily co
nejlepší podmínky pro dosažení vysokých výkonĤ. PoĜadatel musí závodníkĤm a
rozhodþím zajistit takové podmínky, aby se soutČže daly provést bez prĤtahĤ. Také
diváci musí být chránČni pĜed možným nebezpeþím.
6.1.2. PĜed zaþátkem soutČže musí vedení soutČže pĜevzít startovištČ, vodní plochu, a místo
soutČže. PĜípadné nedostatky je poĜadatel povinen okamžitČ odstranit.
6.1.3. StartovištČ a vodní plocha nesmČjí být zneþišĢovány minerálními oleji, tuky nebo
jedy. Nedodržení vede k diskvalifikaci, pokud se pĤvodce zjistí. Proti tomu není možno
protestovat.

6.2. StartovištČ, pĜípravný prostor a povolení ke vstupu
6.2.1. StartovištČ je ohrazená plocha v bezprostĜední blízkosti vodní plochy, na které je
místo startu, kde závodník položí model na vodu, odkud startuje a kde pĜípadnČ svou
jízdu vyjmutím modelu konþí.
6.2.2. PĜípravný prostor je ohrazená plocha, která slouží závodníkovi k odložení modelĤ a
pĜíslušenství, k pĜípravČ modelĤ na start a k pobytu závodníkĤ bČhem soutČže.
PĜípravný prostor musí být zĜízen v co nejmenší vzdálenosti od startovištČ (dle
možností). A zajištČn tak, aby modely byly bezpeþnČ uloženy.
V pĜípravném prostoru se kromČ oficiálních spolupracovníkĤ, vedení soutČže a závodníkĤ nesmí zdržovat
žádné jiné osoby.
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6.2.3. Na startovišti se smČjí zdržovat pouze oficiální spolupracovníci startovištČ, závodníci
a jejich pomocníci. Vedoucí startovištČ mĤže zakázat vstup na startovištČ vedoucím
družstev žákĤ, jestliže si to vyžaduje hladký prĤbČh závodĤ.
6.2.4. Na startovišti se doporuþuje vyvČsit nákres právČ jetého kurzu.

6.3. PĜípustný poþet modelĤ a jejich zpĤsobilost
6.3.1. Každý soutČžící mĤže v každé tĜídČ startovat pouze s jedním modelem.
6.3.2. Každý model musí být od zaþátku do konce soutČže v takovém stavu, v jakém byl
zaregistrován a pĜipuštČn ke startu. Jestliže na startu schází, pĜebývá nebo se bČhem
jízdy ztratí podstatná þást modelu, hodnotí se jízda 0 body. Hodnocení vysloví vedoucí
startovištČ.

6.4. Opakování jízdy
6.4.1. Poškodí-li se bČhem jízdy model na vodČ, nemá závodník právo na opakování této
jízdy. To se týká i poškození lodního šroubu nebo modelu cizími pĜedmČty, vodními
rostlinami apod.
6.4.2. Jízda mĤže být opakována, když:
- vypadlo mČĜení þasu,
- poškodila se závodní traĢ (odtržená bójka apod.),
- je-li radiovou kontrolou jednoznaþnČ zjištČno rušení, v jehož dĤsledku není model
nadále ovladatelný,
- ve tĜídČ EX, byla jízda viditelnČ ovlivnČna závodníky nebo jinými osobami.

6.5. Vyvolávací þas
6.5.1. Vyvolávací þas je jedna minuta. V tomto þase musí vedoucí startovištČ závodníka
tĜikrát jmenovitČ vyzvat, aby se dostavil na startovištČ.
6.5.2. Jestliže se závodník nedostaví v uvedeném þase, ztrácí nárok na start v tomto kole
nebo rozjížćce.
6.5.3. PĜi vyvolávání závodníka na start se podle poĜadí oznamuje dalšímu závodníkovi
pĜíprava na start.
6.5.4. Pokud se závodník nedostaví ke startu, pak další po nČm startující závodník má
vyvolávací þas dvČ minuty.
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6.6. PĜípravné þasy
6.6.1. PĜípravný þas zaþíná tehdy, když se závodník se svým modelem dostaví na startovištČ
a zaujme místo na platu, což má probíhat bez prĤtahĤ. Zaþátek pĜípravného þasu urþuje
vedoucí startovištČ a oznámí jej. U skupinových závodĤ musí pĜedcházet zkouška
rušení.

6.6.2. PĜípravné þasy ve všech tĜídách jsou:
- pro modely s elektromotorem 2 minuty (mimo tĜíd Mini Eco Standart, Mini Eco
Expert a Mini Eco Team pĜípravný þas odpadá; na startovištČ pĜinesený model musí být
pĜipraven k jízdČ.).

6.6.3. PĜed uplynutím pĜípravného þasu musí být model na vodní ploše v jízdČ. A musí se
zaþít s hodnocením jízdy ( mČĜením þasu, bodovým hodnocením).
U tĜíd Mini Eco Standart, Mini Eco Expert a Mini Eco Team jsou modely
položeny na vodu na pokyn vedoucího startovištČ, jízda a mČĜení þasu je zahájeno
na pokyn vedoucího startovištČ „START“ , nebo akustickým signálem.
6.6.4. Jízda v kursu není v pĜípravném þase dovolena.

6.7. Oznaþení zaþátku hodnocení
6.7.1. Ve tĜídách F 4 musí závodník rozhodþím na startovišti jednoznaþnČ oznámit zaþátek
hodnocení (zdvižením ruky), pĜípadnČ hlasem.
6.7.2. Ve tĜídách EX oznámí vedoucí startovištČ zaþátek hodnocení závodníku (napĜ. „start”)
nejdĜíve po uvolnČní tratČ pĜedchozím modelem. Pokud se bČhem pĜípravného þasu
nemĤže zaþít s hodnocením, pak se tento start hodnotí 0 body. Do výsledkové listiny se
zapíše 0.
6.7.4. Ve tĜídách Mini Eco Standart, Mini Eco Expert, Mini Eco Team a ECO
STANDARD je zaþátek hodnocení totožný se zahájením skupinového závodu.
6.8. PĜerušení soutČže
6.8.1. PĜerušení celé soutČže mĤže naĜídit jen hlavní rozhodþí.
6.8.2. PĜerušení soutČže na jednom startovišti mĤže naĜídit vedoucí tohoto startovištČ.
6.8.3. Pokud je pĜerušení víc jak 60 minut opakuje se celé kolo.
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7. PROTESTNÍ ěÁD
7.1. Základní ustanovení
7.1.1. Protest se mĤže vznést tehdy, jestliže je závodník pĜesvČdþen, že byl poškozen
rozhodnutím, jednáním nebo nedbalostí vedení závodu, ze strany rozhodþích nebo
poĜadatele nebo nesportovním chováním jiných závodníkĤ þi družstev a to proti duchu
pravidel.
7.1.2. Proti mČĜení þasu a výsledkĤm statického bodování modelĤ není protest možný.
Spoleþné protesty jsou vylouþeny.
7.1.3. U závodĤ tĜíd Mini Eco Standart, Mini Eco Expert, Mini Eco Team, FSR V3,5
elévové musí být všechny tresty ihned oznámeny soutČžícímu. Proti tČmto
rozhodnutím není možný žádný protest. Toto ustanovení se týká trestĤ za
porušení pravidel pĜi jízdČ.
7.1.4. Koneþné výsledky umístČní, pĜedání titulĤ, medailí a cen se mĤže uskuteþnit až po
vyĜešení všech protestĤ.
7.1.5. Rozhodnutí vedení závodĤ o protestech je koneþné.
7.2. Ohlašování protestĤ
7.2.1. Po zjištČní dĤvodĤ se musí okamžitČ každý protest oznámit ústnČ pĜíslušnému
vedoucímu startovištČ. NejpozdČji do 30 minut po zjištČní dĤvodu protestu, pĜípadnČ
do 30 minut po ukonþení registrace nebo skonþení startĤ (vyvČšení výsledkĤ), u kterých
se pĜípad stal, se musí protest podat písemnČ do rukou hlavního rozhodþího s
pĜíslušným vkladem.
7.2.2. Ohlášení nebo podání protestu nezbavuje závodníka povinnosti startovat dále.
Jestliže se závodník z dĤvodu protestu nebo jeho ohlášení dále závodĤ neúþastní, je pro
celé závody diskvalifikován. V takovém pĜípadČ se protest zamítá jako bezpĜedmČtný.
7.2.3. Pokud se na základČ ústního ohlášení vytvoĜila opatĜení, na jejichž základČ nemá
význam písemnČ protestovat, musí být o této skuteþnosti závodník informován.
7.2.4. PísemnČ podaný protest musí obsahovat:
- urþení dĤvodu protestu,
- þas místo a pĜesný popis pĜípadu nebo dĤvodu protestu, pĜípadnČ nákres þi jiný
dĤkazový materiál,
- uvedení jmen svČdkĤ, kteĜí se jako oficiální spolupracovníci nebo soutČžící úþastní na
soutČži a kteĜí jsou ochotni pravdivČ o dĤvodech protestu vypovídat,
- údaj, kterému vedoucímu startovištČ a kdy byl protest ohlášen ústnČ.
7.2.5. Protest musí být podepsán protestujícím.
7.2.6. SouþasnČ s písemným podáním protestu se musí složit poplatek za protest, jinak je
protest bezpĜedmČtný.
7.2.7. Protest podává soutČžící (v pĜípadČ postupových soutČží žákĤ a Mi ýR žákĤ vedoucí
družstva). Poplatek je stanoven v propozicích.
7.2.8. Protest proti kvalitČ dráhy musí být podán pĜed zahájením prvního kola závodu.
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7.3. Jednání o protestu
7.3.1. Jestliže byl protest s vkladem ĜádnČ podán, vedení závodu je povinno projednat a
rozhodnout o jeho pĜijetí þi zamítnutí.
7.3.2. Jestliže byl protestem nČkterý ze závodníkĤ obvinČn, že porušil pravidla, vedení
závodu má povinnost zavést proti nČmu protestové Ĝízení.
7.3.3. Závodník, který protest podal a ten, proti kterému je zavedeno protestové jednání,
mají právo zúþastnit se bez hlasovacího práva jednání o protestu. K projednání protestu
mĤže vedení závodĤ pĜizvat oficiální pracovníky a další svČdky z okruhu závodníkĤ,
kteĜí jsou povinni pravdivČ vypovídat.
7.3.4. Rozhodnutí vedení závodu o protestu se musí oznámit zúþastnČným závodníkĤm a
veĜejnČ vyvČsit.
7.3.5. Pokud vedení závodu protest uzná, poplatek za protest se protestujícímu vrátí. Pokud
vedení závodĤ protest zamítne nebo se podaný protest pĜed projednáním stáhne,
složený poplatek za protest pĜipadá poĜadateli.

8. PRAVIDLA PRO MODELY KATEGORIE EX
V ýeské republice se jako národní kategorie jezdí kategorie EX ve vČkovém dČlení žáci,
junioĜi a senioĜi.
TĜída EX - Ž je zahrnuta vzhledem k svým odlišnostem do žákovských pravidel, které jsou
souþástí tohoto svazku.

8.1. TĜídy EX junioĜi a senioĜi
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 pĜedpisy
8.2.1. Modely tĜídy EX junioĜi a senioĜi si nemusí závodníci zhotovit sami, mohou je
zhotovit i družstva (kolektivní model). Mohou se použít prĤmyslovČ vyrábČné þásti i
polotovary: šrouby, kormidla, kotvy, pacholata, jeĜáby na spouštČní záchranných þlunĤ,
kování, schody, vlajky, vlajkové stožáry, vČtráky, záchranná kola apod.
Pro trup a jiné þásti modelu se mohou použít pĜedpracované díly (trupy lisované z
plastických hmot, korpusy z laminátu apod.)
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8.2.2. Modely ve tĜídách EX nesmí pĜesahovat délku:
- 1250 mm pĜes všechno,

8.2.3. Ve tĜídách EX není dovoleno zabudování automatického Ĝízení kormidla (Ĝízení
kabelové, gyroskopické, kompasové, radiové, svČtelnými paprsky atd., nebo jinými
zaĜízeními, které mohou ovlivĖovat jízdu modelu. Dále nejsou dovoleny modely, které
jsou v kurzu drženy pevnými zaĜízeními (ĜetČzové vleky apod.).
8.2.4. Model tĜídy EX nesmí mít ve vleku jiný model.
8.2.5. Každý model tĜídy EX musí být vybaven zaĜízením na zastavení modelu, které vypne
pohon modelu po maximálnČ 70 m jízdy. Zastavení modelu rádiem není dovoleno. Za
škody, které vzniknou pĜi selhání zaĜízení na zastavení pohonu, zodpovídá sám
závodník.
8.2.6. Modely tĜídy EX musí odpovídat všeobecnČ platným kritériím stavby lodí.
Stejný tvar, barvu, vybavení a nadstavby jako originální lodČ, které slouží pro pĜepravu
osob a nákladĤ, a zbrojní vybavení jako u modelĤ napodobujících váleþné lodČ a
základní záchranné vybavení jako u modelĤ znázorĖujících lodČ pro závodní úþely.
8.2.7. Model musí svou šíĜkou, délkou, ponorem a vybavením odpovídat technickým
zásadám lodní konstrukce. ŠíĜka musí být nejménČ 0,1 násobkem délky. Dodržení této
podmínky se musí pĜekontrolovat pĜi registraci k pĜipuštČní modelu k soutČži.
8.2.8. Mohou se používat maximálnČ dvČ kormidla a dvČ pevné ploutve. Jednotlivé kormidlo
nebo ploutev nesmí pĜesahovat výšku 8 cm a délku 15 cm. Kýl nesmí pĜesahovat výšku
4 cm mČĜené od dna lodi.

8.3. Závodní dráha
8.3.1. Závodní dráha pro jízdní zkoušku má délku 50 m a šíĜku 10 m. Na vodČ plovoucí a
zakotvené bóje tvoĜí branky, které mají po stranách šíĜku 10 m a na cílové þáĜe 1 m a
0,5 m. Startovní þára závodní dráhy musí být vzdálená 10 m od startovního mĤstku plata (viz. obr. þ. 1).
8.3.2. Závodní dráha se postaví dle možností poĜadatele.
8.3.3. Na obou stranách závodní dráhy a za cílovou þárou musí být dostatek volné vodní
plochy pro výbČh modelĤ.
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8.4. Provedení soutČže ve tĜídách EX
8.4.1. Závodník je povinen startovat svĤj model v takovém stavu, ve kterém byl
zaregistrován.
8.4.2. Vedoucí startovištČ má právo toto kontrolovat a v pĜípadČ nedodržení, závodníka s
modelem pro pĜíslušnou jízdu diskvalifikovat.

8.5. Provedení jízdní zkoušky
8.5.1. Jízdní zkouška se provádí þtyĜmi jízdami. První soutČžní jízdČ musí vždy pĜedcházet kolo
vyvolávaného tréninku v poĜadí soutČžních kol.
8.5.2. SoutČžní úkol spoþívá v projetí stĜedové metrové branky na cílové þáĜe.
8.5.3. Model si seĜídí a startuje na startovním mĤstku závodník sám. Stát pĜi startu
modelu ve vodČ není dovoleno.
8.5.4. PĜed skonþením pĜípravného þasu musí model pĜídí projet startovní þáru, jinak je
start hodnocen 0 body.
8.5.5. Jestliže model po odstartování v 10 m pásmu mezi mĤstkem a startovní þarou vyboþí
a vrátí se ke bĜehu, hodnotí se jízda 0 body.
8.5.6. BČhem jízdy na závodní dráze nesmí být model ovlivĖován ani závodníkem, ani
jinými osobami. Pokud byl v jízdČ model ovlivnČn, rozhodne o pĜípadném opakování
jízdy vedoucí startovištČ. Opakování startu pĜi ovlivnČní vČtrem, vlnami, proudČním,
vodními rostlinami není dovoleno.
8.5.7. Jízdu modelu musí sledovat rozhodþí na startovišti. On urþí, kterou brankou opustil model závodní dráhu.
8.5.8. Model se mĤže dotknout bóje.
8.5.9. Jestliže model zĤstane stát v závodní dráze v dĤsledku selhání pohonu, start se
hodnotí 0 body.
8.5.10. Jestliže vypínací zaĜízení pohonu zastaví motor dĜíve než vyjel ze závodní trati, ale
model svojí setrvaþností vyjede pĜídí ze závodní trati, start je platný a hodnotí se.
Pokud je do nČkteré branky již bez viditelného dopĜedného pohybu snesen vČtrem nebo
vlnami, je start hodnocen 0 body. O této skuteþnosti rozhodne vedoucí startovištČ.
8.5.11. Jestliže model opustí závodní dráhu postranní brankou a pak se vrátí do tratČ a
protne tĜeba i cílovou þáru, hodnotí se první vyjetí z tratČ (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 jízdČ mĤže model získat maximálnČ 100 bodĤ.
8.6.2. Celkový poþet bodĤ se získá takto: ze þtyĜ jízd se jízda s nejmenším bodovým
hodnocením škrtne. Body z ostatních tĜí jízd se seþtou a dČlí tĜemi. PrĤmČr je
koneþným výsledkem.
8.6.3. PĜi stejném poþtu bodĤ se musí závodníci rozjíždČt potud, pokud se nestanoví poĜadí
na prvních tĜech místech. PoĜadí závodníkĤ v jízdách rozjíždČk se mĤže mČnit.
Rozhoduje vedoucí startovištČ.

8.7. PĜepoþítací tabulka pro všechny tĜídy v kategorii EX:
souþet tĜí startĤ
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

prĤmČr
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

souþet tĜí startĤ
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

prĤmČr
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 TěÍDY EX - 500 A EX - Ž
9.1. Základní ustanovení, definice modelu
Plovoucí, jízdy schopné modely s povoleným pohonem, podle vydaných plánkĤ, nebo volné
konstrukce, odpovídající tvarem skuteþným lodím nebo þlunĤm a splĖující platné podmínky
pro zaĜazení do té které tĜídy.
Kolektivní model je model postavený více osobami. Bude registrován jako model družstva.
Jako závodník je jmenován jeden z þlenĤ družstva. Jeho jméno se registruje a nemĤže být
bČhem jednoho závodu mČnČno.
9.2. Ustanovení pro tĜídu EX - 500
9.2.1. Stavební pĜedpisy
Do této tĜídy patĜí jakékoliv modely motorových þlunĤ, jachet, osobních, obchodních,
vojenských, Ĝíþních i námoĜních lodí, modely zhotovené podle plánkĤ i vlastních
návrhĤ, konstrukcí apod. Model je možno postavit i ze stavebnice

RozmČry modelu:
- délka modelu pĜes všechno je maximálnČ 500 mm + 1%
- šíĜka modelu musí být minimálnČ 0,1 násobkem délky modelu
- výška lodního trupu bez kýlu, mČĜená od paluby, nesmí být vČtší než je šíĜka modelu
- ponor modelu nesmí být výš než 10 mm pod úrovní nejnižší paluby
- model mĤže mít jeden kýl o maximální výšce 40 mm a dvČ nastavitelná kormidla o
maximálních rozmČrech 40 x 40 mm.
- boþní ploutve nejsou povoleny
- mĤže se použít libovolný elektromotorek, poþet motorkĤ a pĜidání pĜevodových þi
synchronních zaĜízení není omezen.
- jako zdroje pro pohon je možné použít libovolný zdroj (i nabíjecí þlánky) do
jmenovitého napČtí max. 9 V.
Volba ostatních materiálĤ a zpĤsobĤ provedení je libovolná.
9.2.2. Není dovoleno zabudovávat automatické Ĝízení kormidla þi Ĝízení kabelové,
kompasové, radiové, svČtelné, gyrem apod. Dále nesmí být k závodĤm pĜipuštČny
modely, které jsou v kurzu drženy pevným zaĜízením (ĜetČzové vleþĖáky apod.).
Model nesmí mít ve vleku jiný model.
9.2.3. Model pĜipravený k jízdČ musí mít:
- barevnČ vyznaþený ponor,
- uvazovací zaĜízení (úvazníky, pacholata, prĤvlaky),
- záchranná zaĜízení (kruhy, þluny),
- osvČtlení (poziþní svČtla, svČtlomety - podle typu lodi),
- jméno lodi a oznaþení domovského pĜístavu (klubu) na zádi,
-kotvu
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9.3. Ustanovení pro tĜídu EX - Ž
9.3.1. Stavební pĜedpisy
Modely tĜídy EX - Ž mĤže zhotovit závodník sám nebo s družstvem modeláĜĤ žákĤ
(kolektivní model). Mohou se použít prĤmyslovČ vyrábČné þásti i polotovary: šrouby,
kormidla, kotvy, pacholata, jeĜáby na spouštČní záchranných þlunĤ, kování, schody,
vlajky, vlajkové stožáry, vČtráky, záchranná kola apod.
Model musí odpovídat délkou, šíĜkou, ponorem a výzbrojí technickým zásadám lodní
konstrukce:
- modely této tĜídy mohou být maximálnČ 1250 mm dlouhé
- šíĜka modelu musí být nejménČ 0,1 násobkem délky
- mohou se používat maximálnČ dvČ kormidla a dvČ ploutve, jednotlivé kormidlo nebo
ploutev nesmí pĜesáhnout výšku 80 mm a délku 150 mm.
- kýl mČĜený od spodní þásti dna lodi nesmí pĜesáhnout výšku 40 mm
- každý model musí být vybaven zaĜízením pro automatické zastavení motoru, které
vypne pohon lodi po maximálnČ 70 m jízdy. Zastavení modelu rádiem není dovoleno.
Za škody, které vzniknou selháním zaĜízení pro zastavení motoru, je osobnČ
zodpovČdný závodník
- jako zdroje pro pohon je možné použít libovolný zdroj (i nabíjecí þlánky) do
jmenovitého napČtí max. 42 V.
9.3.2. Není dovoleno zabudovávat automatické Ĝízení kormidla. Model nemĤže mít ve vleku
jiný model.
9.3.3. Modely tĜídy EX - žáci musí odpovídat všeobecnČ platným kritériím stavby lodí.

9.4. Jízdní zkouška pro kategorie EX - 500 a EX - žáci
9.4.1. Závodní dráha musí být umístČna podle zásad popsaných v bodech 8.3.2 a 8.3.3..
U tĜídy EX - 500 je povoleno zaĜízení pro zachycování modelĤ po projetí soutČžní tratČ
a k jejich navedení k odebíracímu mĤstku.
SoutČžní tratČ jsou uvedeny na obr. þ. 1 a 2.
U tĜídy EX 500 se jede základní závod na stĜedovou bójku 100 bodĤ o šíĜce 200
cm.
Na rozjížćky o poĜadí na pĜedních místech se potom jede na branku 100 o šíĜi 100 cm a
dvČ 95 – pĤlmetrové jak je vyznaþeno na pĜíloze tratí.
U tĜídy EX – Ž se celý závod se jede se stobodovou brankou širokou 100 cm.
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9.4.2. Kontrola modelĤ
Model musí být ve stejném stavu, v jakém byl do soutČže pĜijat.

9.4.3. Model seĜizuje 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 pĜímém smČru a projet
cílovou brankou. Nebude-li model odstartován pĜed ukonþením pĜípravného þasu a
neprojede-li do konce tohoto þasu pĜídí startovní þáru, je start hodnocen 0 body.

9.4.5. PĜi rovnosti bodĤ u závodníkĤ, pĜicházejících v úvahu minimálnČ pro poĜadí na 1. až
3. místČ, se musí závodníci rozjíždČt tak dlouho, dokud není poĜadí stanoveno.
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10. PRAVIDLA PRO DÁLKOVċ ěÍZENÉ MODELY TěÍDY F4A
10.1. Definice modelĤ
DálkovČ Ĝízené ( tj. bezdrátovČ) lodní modely kategorie F 4 jsou jízdy a plavby schopné
modely vlastní konstrukce, nebo postavené ze stavebnic, prĤmyslovČ vyrábČných dílĤ þi
polotovarĤ, nebo podle stavební dokumentace skuteþné lodi. Modely musí odpovídat kritériím
a klasifikacím stavby lodi a svým vybavením odpovídají nČkterému typu skuteþných lodí. U
každého modelu bude pĜed jízdou posuzováno, zda tČmto pravidlĤm odpovídá.
10.2. TĜídy modelĤ 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 soutČži v kategorii F 4 jsou pĜipuštČny pouze takové modely, které jsou postaveny
závodníky nebo závodními družstvy a jsou jejich vlastnictvím.
U tĜídy F4-A provádČt pĜejímku modelĤ podle možností poĜadatele na samostatnČ
vymezeném prostoru a þase, nebo pĜed první jízdou na startovišti. PĜejímku provede
vedoucí startovištČ, sporné pĜípady Ĝeší hlavní rozhodþí
10.3.2. Délka modelu v kategorii F 4 je minimálnČ stanovena na 400mm.
10.3.3. Pro nastavení šíĜky doku se mČĜí šíĜka modelu vþetnČ pĜeþnívajících trvale
pĜipevnČných þástí.
10.3.4. Ve tĜídČ F 4-B mĤže být prĤmČr lodního šroubu zvČtšen 1,5krát a plocha kormidla
2krát, než je jejich velikost udána podle mČĜítka.
10.3.5. Stavební mČĜítko není omezeno. MĤže být jak v metrické tak palcové soustavČ.
10.3.6. Urþité díly nebo stavební prvky, které byly vyrobeny jinými osobami, se nehodnotí.
Povoleny jsou polotovary jako: ocelová a konopná lana, Ĝetízky, profily, tkaniny,
lodní šrouby atd.
10.3.7. Model musí být pĜedstaven þistý, ve stavu, který odpovídá novému plavidlu, jež
opustilo lodČnici.
10.3.8. Modely nebo jejich þásti vyrobené z kostí a slonoviny jsou zakázány.
10.3.9. KomerþnČ vyrobené modely nejsou povoleny.

10.4. Všeobecná ustanovení pro stavbu soutČžních tratí pro kategorii F 4
10.4.1. SoutČže v této kategorii se provádČjí na trati pro kategorie F 4, viz. obr. þ. 5.
10.4.2. SoutČž má být organizována na klidné, pokud možno proti vČtru chránČné vodní
ploše.
10.4.3. PĜi velkém poþtu soutČžících mĤže být postaveno více tratí. Podmínky na všech
startovištích musí být obdobné. Podmínkou je absolvování jízdy všech modelĤ
v jednom kole na stejné trati.
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10.5. Obsazení startovišĢ
StartovištČ pro kategorii F 4 musí být obsazeno:
- vedoucím startovištČ,
- dvČma þasomČĜiþi,
- brankovým rozhodþím,
- zapisovatelem.

10.6. Minimální vybavení startovištČ
Na startovišti musí být následující vybavení:
- startovní plato,
- vyobrazení kurzu,
- bóje,
- stĤl a 5 židlí,
- pĜístĜešek pro rozhodþí,
- tabule pro zveĜejĖování pĜedbČžných výsledkĤ,
- 1 - 2 veslice,
- 2 stopky,
- pĜistávací dok (viz. obr. þ. 3),
- mČĜítko o délce 1000 mm.

10.7. Všeobecná ustanovení pro provedení jízdní zkoušky
10.7.1. BČhem závodu se musí závodník pohybovat na startovišti v organizátorem viditelnČ
vymezeném prostoru. UvnitĜ tohoto prostoru se mĤže závodník pohybovat volnČ.
10.7.2. Po ukonþení jízdní zkoušky musí být model bezodkladnČ vyjmut z vody a vypnuto
vysílací zaĜízení.
10.7.3. Pokud se stane model bČhem jízdní zkoušky neovladatelný, jeho jízda je po jedné
minutČ ukonþena. Start se považuje za platný a body najeté do ukonþení jízdy se
zapoþítávají. Pokud byl model bČhem jízdy rušen, mĤže závodník požádat o
opakování jízdní zkoušky na konci rozjížćky. Opakování je povoleno pouze jednou, a
to pĜi rušení jinými závodníky, lodČmi a nebo modely.
10.7.4. Pokud byl závodník z výše uvedených dĤvodĤ pĜinucen jízdu pĜerušit a vedoucí
startovištČ mu po prošetĜení povolí opakování jízdy, jede se celá jízda od zaþátku.
Body dosažené v nezdaĜené jízdČ se nezapoþítávají.
10.7.5. BČhem jízdní zkoušky se modelu nesmí nikdo dotknout.
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10.8. Stavební zkouška modelĤ ve tĜídČ F 4-B
10.8.1. Stavební zkouška modelĤ ve tĜídČ F 4-B se provádí pĜed jízdní zkouškou.
10.8.2. Technická a sportovní ustanovení pro stavební zkoušku
PoĜadatel je povinen pro bodové hodnocení stavby modelĤ poskytnout:
- dostateþnČ veliký, od úþastníkĤ i návštČvníkĤ oddČlený a proti slunci chránČný
prostor nebo místnost s dostateþným osvČtlením a stabilními stoly na hodnocené
modely,
- uzavĜený prostor pro neveĜejné porady bodovací komise,
- mČĜící pĜístroje pro pĜemČĜení modelĤ,
- dostatek hodnotících listĤ .
PoĜadatel ve shodČ s bodovací komisí musí dbát na to, aby byl dostateþný þas pro
peþlivé hodnocení modelĤ, a to s ohledem na jejich poþet.
Hodnotící listy pro stavební zkoušku jsou vedeny sekretáĜem a následnČ
pĜekontrolovány a potvrzeny vedoucím komise. Hodnotící list musí obsahovat:
-jméno a pĜíjmení hlavního rozhodþího
- jména a pĜíjmení þlenĤ hodnotící komise a sekretáĜe,
- jméno, pĜíjmení a klub úþastníka
- popis modelu (jméno a typ originálu) , registraþní þíslo
- celkový poþet bodĤ stanovený tĜemi, nebo pČti rozhodþími,
- koneþný výsledek hodnocení (poþet bodĤ),
10.8.3. MČĜítka a stavební podklady
Volba mČĜítka je ponechána na vĤli závodníka.
Závodník je povinen pĜedložit u stavební zkoušky všechny podklady, podle kterých
model stavČl, výkresy ze stavebnice apod.
Pokud modeláĜ plány vyhotovil sám, musí pĜiložit seznam pramenĤ.
Pokud si technické údaje a detaily o skuteþné lodi v použitých pramenech odporují, je
na závodníkovi, aby si zvolil pro stavbu svého modelu jednu z možných variant
skuteþné lodČ.
10.8.4. Hodnocení modelĤ
Každý þlen komise hodnotící stavbu hodnotí každý model a zaznamenává si jím dané
body do hodnotícího listu v souladu s hodnotícími kritérii (udČlují se pouze celé
body). Souþet bodĤ udČlených podle jednotlivých kritérií tvoĜí výsledek hodnocení
modelu.
PĜi pochybnostech o pĜiĜazení modelĤ k tĜídám rozhoduje hlavní rozhodþí.
Komise provádČjící stavební zkoušku se schází na neveĜejném setkání pod vedením
hlavního rozhodþího. Toto setkání má za cíl sjednotit výklad pravidel a pĜedcházet
pochybnostem. V pĜípadČ neshod má rozhodující slovo hlavní rozhodþí.
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Aby se pĜedešlo poškození modelĤ, nesmí se jich nikdo mimo þlenĤ komise pĜi
mČĜení dotýkat.
Každý rozhodþí hodnotí samostatnČ a nezávisle na ostatních þlenech komise.
Dokonþí-li všichni þlenové komise své hodnocení, jsou bodové výsledky jednotlivých
rozhodþích zapsány sekretáĜem do hodnotících listĤ.
Je-li rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodovým hodnocením u jednoho modelu vČtší
jak 10 bodĤ, musí se bodovací komise sejít na neveĜejnou poradu. Na této poradČ musí
þlenové komise, jejichž hodnocení se extrémnČ liší, podat vysvČtlení svého hodnocení.
Na základČ pĜedložených výsledkĤ pro hodnocený model a pĜi zahrnutí postojĤ v
diskusi, musí vedoucí bodovací komise navrhnout prĤmČr celkového poþtu bodĤ pro
hodnocený model, na nČmž se musí bodovací komise sjednotit hlasováním.
Rozhodþí s extrémním bodovým hodnocením musí ohodnocení modelu opakovat a
jejich nové hodnocení se mĤže od stanoveného prĤmČru lišit o pČt bodĤ nahoru nebo
dolĤ.
Pro dosažení koneþného výsledku pĜi využití pČti rozhodþích se nejvyšší a nejnižší
hodnocení škrtá. PrĤmČr ze tĜí zbývajících hodnocení dává koneþné hodnocení. PĜi
využití tĜí hodnotících rozhodþích se všechna hodnocení seþtou a spoþítá se prĤmČr.
SekretáĜ zapíše koneþné hodnocení do hodnotících listĤ.
ZásadnČ jsou hodnoceny všechny viditelné þásti lodČ a vnitĜek trupu podle bodu
10.9.1.
Komise provádČjící stavební hodnocení je oprávnČna k hodnocení postavit vedle sebe
porovnávané modely.
ýlenové komise jsou oprávnČni si jednotlivého závodníka pĜivolat a klást mu otázky
týkající se modelu a stavebních podkladĤ.
SoutČžící je povinen pĜed poþátkem bodování modelu sdČlit þlenĤm komise, které díly
modelu nebyly modeláĜem zhotoveny.

10.8.5. Komise provádČjící stavební zkoušku je sestavena z:
vedoucího komise (hlavní rozhodþí),
2 nebo 4 rozhodþích,
sekretáĜe komise (bez hlasovacího práva).

10.9. Provedení soutČže v kategoriích F 4
10.9.1. Stavební zkouška modelĤ ve tĜídČ F 4-B
Zkouška a hodnocení modelĤ probíhá podle následujících kritérií:

23
Provedení .................................................................... max. 50 bodĤ.
Hodnocení technického provedení a kvality modelu. PĜesnost forem, vzhled povrchĤ a
vybarvení. Hodnocení vnitĜku modelu (uložení motorĤ, zdrojĤ, RC, þistota pájení atd.)
nesmí pĜesáhnout 10 bodĤ.
Dojem .......................................................................... max. 10 bodĤ.
Hodnocení celkového dojmu a vzhled modelu.
Rozsah ......................................................................... max. 20 bodĤ.
Ohodnocení celkového rozsahu práce na modelu. Rekonstrukce a doplnČní mají být
hodnoceny pozitivnČ. Pozornost je tĜeba vČnovat þasovČ nároþným pracím,
podmínČným stupnČm obtížnosti.
Shoda se stavebními podklady ................................... max. 20 bodĤ.
Zkouška stavebního mČĜítka s pĜihlédnutím k povoleným tolerancím. Úplnost všech
detailĤ podle podkladĤ, které mČl závodník k dispozici. Hodnocení správné volby
pĜirozeného vzhledu dĜeva, kovĤ, tkanin, lanoví apod.

10.9.2. Provedení jízdní zkoušky
Trojúhelník s bójemi má být postaven jako rovnostranný (viz. obr. þ. 5). Možná
varianta výstavby je následující: bod S je tČžištČm trojúhelníku. K pĜesnému
vyrovnání bójí se ze bĜehu díváme na pĜímky A-S, B-S, C-S, které se musí protínat v
bodČ S. Prodloužení tČchto pĜímek musí procházet stĜedem boþních branek, pĜípadnČ
k bójím na rozích trojúhelníku.
SoutČž se skládá ze 3 þasovČ oddČlených startĤ.
Jízdní zkouška se koná na slalomovém kurzu viz. Výklad jízd na str. 27, základní kurs
viz obr. 5. Závodník musí svĤj model vést jednotlivými brankami závodní dráhy v
pĜedepsaném poĜadí a dodržovat výklad jízd. TraĢ má celkem 12 branek, ze kterých
musí model projet 11 dopĜedu a 1 couváním.

PoĜadí branek
I
III
II
I
III
IV
IV
V
I
VI
V
jízda zpČt
pĜistávací manévr
Celkem

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

Srážka bodĤ za dotknutí bóje
-2
-3
-2
-2
-3
-2
-2
-3
-2
-2
-3
-4
-5
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Maximální doba jedné jízdy vþetnČ pĜistávacího manévru je 7 minut. Po uplynutí
sedmi minut se model musí vrátit nejkratší cestou na startovištČ a musí být vyjmut z
vody. ýas se závodníkovi oznamuje každou minutu. Pro hodnocení jízdy se poþítají
body získané v þasovém limitu.
Na každou branku se smí najíždČt pouze jednou, s výjimkou branky projíždČné
couváním.
Branka se považuje za projetou, jestliže celý model projel spojnicí mezi bójemi.
Jestliže se bóje viditelnČ otoþí, nebo hýbe a to díky tČlesu lodi, považuje se to za
dotknutí bóje. Pokud se model pĜi projíždČní brankou dotkne obou bójí, považuje se to
za jedno dotknutí.
Za
. chybnČ projetou branku se považuje pĜípad, kdy model projel mimo branku
základní þáru, na které se nachází branka, která mČla být projeta. V tomto pĜípadČ se
sráží plný poþet bodĤ za neprojetou branku.
PĜistávací manévr je chybný a odeþte se 10 bodĤ, jestliže se vyskytly následující
:
Jestliže
model neprojel branky v pĜedepsaném poĜadí, pak se i toto považuje za
chybné projetí.
Horní branka (þ. IV) se musí projet dvakrát v pĜedepsaném smČru. ObČ bezchybná
projetí se hodnotí vždy 6 body. PĜi každém dotknutí se odeþítají 2 body.
Poslední branka u jízdní zkoušky se musí projet couváním. Pokud model projede
brankou bez doteku, hodnotí se 12 body. Pokud model neprojede odeþítá se 12 bodĤ.
PĜi doteku s bójí se odeþítají 4 body. Pokud model protne spojnici obou bójí, zapoþal
manévr couvání. Pokud model opČt vyjede a opustí spojnici ve smČru pĜídČ odeþítá se
12 bodĤ.
Po projetí poslední branky musí model zajet do doku a provést pĜistávací manévr
uvnitĜ mČĜícího obdélníku. Závodník nesmí být pĜitom ovlivĖován pokĜikem nebo
posunky.
,
MČĜící obdélník má formu doku (viz. obr. þ. 3) a na obou stranách je opatĜen mČkkým
materiálem pro ochranu modelĤ. Na doku jsou vyznaþeny mČĜící obdélníky, jejichž
-délka je pro kategorii F 4 pevnČ stanovena na 500 mm a dorazová laĢka, která s
.
dokem
svírá pravý úhel a musí být pohyblivá, urþuje šíĜku mČĜícího obdélníka.
ŠíĜka doku pro kategorie F 4 se nastavuje podle vzorce:
šíĜka modelu v mm + 200 mm = šíĜka doku v mm
Je na závodníkovi, jestli se svým modelem najíždí do doku zprava nebo zleva.
Vedoucí startovištČ má bČhem pĜistávacího manévru zvláštČ sledovat, aby model
zastavil pĜídí v mČĜícím obdélníku.
Do mČĜícího obdélníka smí vjet model pouze jednou. OpuštČní obdélníka za úþelem
opakování nájezdu na pĜistávací manévr není dovoleno a je hodnoceno 0 body.
Vícenásobné najíždČní na místo zastavení bez dotyku stČn a mČĜícího obdélníka je
povoleno.
.
Za bezchybný pĜistávací manévr, trvající 3 sekundy, je udČleno 10 bodĤ. Znamená to,
že se model nedotknul stČn mČĜícího obdélníka, ani dorazové laĢky. PĜed vjezdem do
mČĜícího obdélníka se model nesmí dotknout stČn doku, ani startovacího mĤstku.
Model musí pĜídí zastavit ve stanoveném mČĜícím obdélníku.
Když je model uveden do klidu, závodník musí hlasitČ oznámit “stop“, zvednout ruce
a dál již nesmí používat vysílaþ. Rozhodþí stopkami nebo akustickým znamením
odmČĜí þas 3 sekundy, bČhem nČhož musí model stát v klidu.
U pĜistávacího manévru se odeþítá 5 bodĤ, pokud došlo k jedné z následujících chyb:)
a) Model se dotkl stČny uvnitĜ nebo z venku
b) NezĤstal vklidu po dobu 3 sekund
c) OpomČl závodník zvolat STOP a zvednout ruce,þi po zvolání stop manipuloval s vysílaþem

Pokud se vyskytnou dvČ a více uvedených chyb,odeþítá se 10 bodĤ-chybný manévr
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10.9.3. Bodování
-Pro hodnocení stavby urþit celkový poþet bodĤ stanovený tĜemi, nebo pČti rozhodþími.
-Pro dosažení koneþného výsledku pĜi využití pČti rozhodþích se nejvyšší a nejnižší hodnocení škrtá.
-PrĤmČr ze tĜí zbývajících hodnocení dává koneþné hodnocení. PĜi využití tĜí hodnotících rozhodþích se
všechna hodnocení seþtou a spoþítá se prĤmČr.

-Celkový Výsledek udává souþet bodĤ za hodnocení stavby a jízdní zkoušky. PĜitom se poþítá prĤmČr
bodĤ,které byly dosaženy dvČma lepšími jízdami.
-PĜi shodČ bodĤ rozhoduje o poĜadí výsledek zbývající jízdy.
-PĜi absolutní shodČ bodĤ se musí v úvahu pĜicházející závodníci tak dlouho rozjíždČt,pokud nejsou rozdČlena
první tĜi místa.

.
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11.

Pravidla pro tĜídu Mini ECO Standard

(1) Definice
VolnČ stavČné závodní modely s elektrickým pohonem a ponoĜeným lodním šroubem
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu nejsou
povoleny) a minimální hmotností 0,45 kg. Délka modelu nesmí pĜekroþit 430 mm.
PĜeþnívající startovní štítek nebude mČĜen.
(2) Cíl závodu
Dosažení nejvČtšího možného poþtu ujetých okruhĤ bČhem pĜedepsaného þasu na
trojúhelníkové trati, odpovídající pĜíloze þ.9. V jedné rozjížćce mĤže startovat
minimálnČ 3, maximálnČ 8 modelĤ. Z þasových dĤvodĤ mĤže být poþet modelĤ pro
jízdu zvýšen na 9 po domluvČ s vedoucím (pĜípadnČ hlavním rozhodþím). Toto se
nesmí stát pravidlem.
(3) Speciální stavební pĜedpisy, pravidla a kontroly ve tĜídČ Mini ECO Standard
Velikost a provedení štítku
a) Každý model tĜídy, u které jsou poþítána kola musí být vybaven startovním
štítkem.
- Velikost startovního štítku je 80 mm x 80 mm. Štítek musí být vyroben z bílého a
neprĤhledného plastu. Nalepená þerná þísla musí mít výšku 70 mm a šíĜku
alespoĖ 10 mm.
- Startovní štítek musí být oboustrannČ þitelný a pĜipevnČný na modelu nebo vzadu
alespoĖ jedním šroubem.
- Není-li štítek osobami, které poþítají kola þitelný, nebo je prĤhledný, nejsou kola
poþítána.
- Totéž platí, je.li v prĤbČhu jízdy štítek ztracen. Bíle nalakované plochy þlunu s
nalepeným startovním þíslem 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 þlánkĤ velikosti 2/3 AF odpovídajících prĤmyslovým
normám. Jmenovité napČtí jednotlivých þlánkĤ nesmí pĜesahovat 1,2 V.
- LiPo: maximální hmotnost sady 110 gr., (zapojení 2S1P/2S2P/3S1P/3S2P.)
- A123 NANOPHOSPHATE®: max. þlánkĤ (jen A123 RACING): 3 þlánky
velikost 18650 nebo 2 þlánky velikost 26650.
Pro jednotlivou jízdu smí být použita pouze jedna sada. Pohonné þlánky musí být
snadno pĜístupné kontrole.
Nezávislost pĜijímaþových a pohonných akumulátorĤ musí být v pĜípadČ
používání pĜijímaþových baterií prokazatelná.
c) Použitý elektromotor podléhá omezením. Jako pohonná jednotka mĤže být použit
pouze elektromotor Ĝady 400 s feritovými magnety a tĜípólovou kotvou. Motor
nesmí být otevĜený, ale þasování zvenku je povoleno. Použití ocelových kroužkĤ
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je povoleno, tyto musejí být snímatelné. Motory s otevĜenou, vnČ pĜístupnou
šachtou pro uhlíky nejsou povoleny.
d) Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán
regulátorem otáþek.
e) Model kompletnČ pĜipravený k jízdČ se váží na suchu. Hmotnost modelu vþetnČ
pĜijímaþových a pohonných þlánkĤ a pĜívodních kabelĤ nesmí být ve tĜídČ Mini
ECO Standard menší než 450g (vþetnČ startovního štítku).
(4) SoutČžní pravidla

a) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlĤm Naviga s vyjmutou
vracecí bójí, ve smČru proti smyslu otáþení hodinových ruþiþek. Startovní þára
probíhá v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na
vodu, zaþíná závod na akustické znamení, které dává vedoucí startovištČ. PĜi
tom musí model ležet na vodČ zadní þástí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li
nČkterý model po signálu a rychlejší, správnČ odstartovaný model dosáhne levou
boji, bude start pozdČji startujícího modelu proveden na pravou boji tak, aby
nepĜekážel ostatním modelĤm.
b) Jezdí se 3 nebo 4 rozjížćky. Výkony ze dvou nejlepších jízd se seþtou.
V pĜípadČ, že v propozicích bude uvedeno konání finále, osm závodníkĤ
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení koneþného poĜadí finálovou jízdu.
V pĜípadČ, že nebude konáno finále, poþítá se pro koneþné hodnocení výkon ze
dvou nejlepších jízd.
c) Doba jízdy je 6 minut.
d) Model, který bČhem jízdy nemĤže dále pokraþovat, mĤže být svážecím þlunem
vytažen až po skonþení jízdy, kromČ pĜípadu, kdy se model potápí nebo hrozí
jeho potopení.
e) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu
správným smČrem za pĜedpokladu, že nepĜekáží ostatním modelĤm. Jestliže se
tak nestane, toto kolo se nepoþítá.
f) Model musí také po skonþení jízdy odpovídat stavebním pĜedpisĤm této tĜídy.
Vedoucí startovištČ toto mĤže kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skonþení jízdy.

DoplnČní pravidel pro soutČže žákĤ.
TĜída Mini Eco Standard bude vypisována jako samostatná tĜída žákovských soutČží a
nahradí dosavadní národní tĜídu E 400. Modely stavČné podle pĤvodních národních
pravidel tĜídy E 400 mohou startovat ve tĜídČ Mini Eco Standard s výjimkou modelĤ,
které mají Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu.

Pro žákovské soutČže platí následující úprava pravidel, týkající se použití pohonných
zdrojĤ: Jako napájecí zdroj pro pohon se smí použít rovnČž 7 Ni-Cd nebo Ni-Mh
þlánkĤ velikosti AA odpovídajících prĤmyslovým normám.
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12. Pravidla pro tĜídu Mini ECO Expert
(1) Definice
VolnČ stavČné závodní modely s elektrickým pohonem a ponoĜeným lodním šroubem
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu nejsou
povoleny) a minimální hmotností 0,45 kg. Délka modelu nesmí pĜekroþit 430 mm.
PĜeþnívající startovní štítek nebude mČĜen.
(2) Cíl závodu
Dosažení nejvČtšího možného poþtu ujetých okruhĤ bČhem pĜedepsaného þasu na
trojúhelníkové trati, odpovídající pĜíloze þ.9. V jedné rozjížćce mĤže startovat
minimálnČ 3, maximálnČ 8 modelĤ. Z þasových dĤvodĤ mĤže být poþet modelĤ pro
jízdu zvýšen na 9 po domluvČ s vedoucím startovištČ (pĜípadnČ hlavním rozhodþím).
Toto se nesmí stát pravidlem.
PĜi žákovských soutČžích mĤže v jedné rozjížćce startovat minimálnČ 3, maximálnČ 6
modelĤ. Z þasových dĤvodĤ mĤže být poþet modelĤ pro jízdu zvýšen na 7 po
domluvČ s vedoucím startovištČ (pĜípadnČ hlavním rozhodþím). Toto se nesmí stát
pravidlem.
(3) Speciální stavební pĜedpisy, pravidla a kontroly ve tĜídČ Mini ECO Expert
a) Velikost a provedení štítku
- Každý model tĜídy, u které jsou poþítána kola musí být vybaven startovním
štítkem.
- Velikost startovního štítku je 80 mm x 80 mm. Štítek musí být vyroben z bílého a
neprĤhledného plastu. Nalepená þerná þísla musí mít výšku 70 mm a šíĜku
alespoĖ 10 mm.
- Startovní štítek musí být oboustrannČ þitelný a pĜipevnČný na modelu nebo vzadu
alespoĖ jedním šroubem.
- Není-li štítek osobami, které poþítají kola þitelný, nebo je prĤhledný, nejsou kola
poþítána.
- Totéž platí, je.li v prĤbČhu jízdy štítek ztracen. Bíle nalakované plochy þlunu s
nalepeným startovním þíslem 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 þlánkĤ velikosti 2/3 AF odpovídajících prĤmyslovým
normám. Jmenovité napČtí jednotlivých þlánkĤ nesmí pĜesahovat 1,2 V.
- LiPo: maximální hmotnost sady - 110 gr. (zapojení 2S1P/2S2P/3S1P/3S2P)
- A123 NANOPHOSPHATE®: max. þlánkĤ (jen A123 RACING): 3 þlánky
velikost 18650 nebo 2 þlánky velikost 26650.
Pro jednotlivou jízdu smí být použita pouze jedna sada. Pohonné þlánky musí být
snadno pĜístupné kontrole.
Nezávislost pĜijímaþových a pohonných akumulátorĤ musí být v pĜípadČ používání
pĜijímaþových 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 otáþek.
e) Model kompletnČ pĜipravený k jízdČ se váží na suchu. Hmotnost modelu vþetnČ
pĜijímaþových a pohonných þlánkĤ a pĜívodních kabelĤ nesmí být ve tĜídČ Mini ECO
Expert menší než 450g (vþetnČ startovního štítku).

(4) SoutČžní pravidla
a) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlĤm Naviga s vyjmutou
vracecí bójí, ve smČru proti smyslu otáþení hodinových ruþiþek. Startovní þára
probíhá v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na
vodu, zaþíná závod na akustické znamení, které dává vedoucí startovištČ. PĜi
tom musí model ležet na vodČ zadní þástí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li
nČkterý model po signálu a rychlejší, správnČ odstartovaný model dosáhne levou
boji, bude start pozdČji startujícího modelu proveden na pravou boji tak, aby
nepĜekážel ostatním modelĤm.
b) Jezdí se 3 nebo 4 rozjížćky. Výkony ze dvou nejlepších jízd se seþtou.
V pĜípadČ, že v propozicích bude uvedeno konání finále, osm závodníkĤ
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení koneþného poĜadí finálovou jízdu.
V pĜípadČ, že nebude konáno finále, poþítá se pro koneþné hodnocení výkon ze
dvou nejlepších jízd.
c) Doba jízdy je 6 minut.
d) Model, který bČhem jízdy nemĤže dále pokraþovat, mĤže být svážecím þlunem
vytažen až po skonþení jízdy, kromČ pĜípadu, kdy se model potápí nebo hrozí
jeho potopení.
e) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu
správným smČrem za pĜedpokladu, že nepĜekáží ostatním modelĤm. Jestliže se
tak nestane, toto kolo se nepoþítá.
f) Model musí také po skonþení jízdy odpovídat stavebním pĜedpisĤm této tĜídy.
Vedoucí startovištČ toto mĤže kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skonþení jízdy.

DoplnČní pravidel pro soutČže žákĤ.
TĜída Mini Eco Standard bude vypisována jako samostatná tĜída žákovských soutČží a
nahradí dosavadní národní tĜídu E 400. Modely stavČné podle pĤvodních národních
pravidel tĜídy E 400 mohou startovat ve tĜídČ Mini Eco Standard s výjimkou modelĤ,
které mají Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu.

Pro žákovské soutČže platí následující úprava pravidel, týkající se použití pohonných
zdrojĤ: Jako napájecí zdroj pro pohon se smí použít rovnČž 7 Ni-Cd nebo Ni-Mh
þlánkĤ velikosti AA odpovídajících prĤmyslovým normám.
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13. Pravidla pro tĜídu Mini ECO Team
(1)

TĜída Mini Eco Team je soutČž družstev s modely tĜíd Mini Eco (pro soutČže žákĤ jsou
povoleny pouze modely lodí tĜídy Mino ECO Standard).

(2) SoutČžní pravidla
Družstvo tvoĜí minimálnČ 2, maximálnČ 3 závodníci tĜídy Mini Eco. Každý závodník
smí soutČžit pouze s jedním modelem. Pro modely platí stejné stavební pĜedpisy jako
pro tĜídu Mini ECO Expert, pro žáky pro tĜídu Mini Eco Standard. StejnČ tak platí
pĜedpisy pro povolené þlánky a soutČžní pravidla, pokud není dále uvedena zmČna.
(3) ZmČny oproti pravidlĤm tĜíd Mini Eco Standard a Mini ECO Expert jsou :
1. Na vodČ smí být pouze jeden model z každého družstva.
2. Každý závodník smí na start pĜinést pouze jeden model a pouze s tímto modelem
soutČžit.
2. V prĤbČhu závodu jsou odpadlé modely sváženy. Další model pĜíslušného družstva
mĤže startovat, až když je odpadlý model svážecím þlunem vytažen z vody.
3. Jízdní þas je 18 minut. Pro každé družstvo jsou povoleny jen 3 sady akumulátorĤ.
Dobíjení akumulátorĤ není povoleno.
4. Dotknutí se svážecího þlunu vede k okamžité diskvalifikaci celého družstva.
5. Start závodu se provádí jako u startu tĜíd Mini Eco. Každý další model startuje k
pravé spodní bóji.
6. Je povoleno maximálnČ 6 týmĤ v jedné skupinČ. Každý závodník týmu musí v
pĜihlášce uvést 4 krystaly. . Každý závodník týmu musí v pĜihlášce uvést 4 krystaly.
Je-li pĜihlášeno více jak 6 týmĤ, rozdČlí se do nČkolika stejnČ poþetných skupin.
7. Ve tĜídČ Mini Eco Team Junior je pro tým povolen jeden dospČlý jako poradce.
DospČlý nesmí pĤsobit jako startovní pomocník. Smí zasahovat jen podle povolení
vedoucího startovištČ, když je ohrožena bezpeþnost týmu. Proti rozhodnutí
vedoucího startovištČ není možný žádný protest. Totéž platí pro soutČže žákĤ.

15. Pravidla národní tĜídy pro zaþáteþníky FSR V3,5 elévové 2011
Definice
Národní tĜída spoleþných závodĤ rychlostních þlunĤ se spalovacím motorem o obsahu 3,5 cm
3

.
1. Úþel zĜízení .
- náborová tĜída pro mládež ve vČku do 15 let, bez zkušeností, s RC rychlostními
modely.

WƌĂǀŝĚůĂƉƌŽƚƎşĚƵK^ƚĂŶĚĂƌĚ
ϭ͘ ĞĨŝŶŝĐĞ
sŽůŶĢƐƚĂǀĢŶĠǌĄǀŽĚŶşŵŽĚĞůǇƐĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵƉŽŚŽŶĞŵĂƉŽŶŽƎĞŶǉŵůŽĚŶşŵƓƌŽƵďĞŵ
;,ǇĚƌŽͬDŽŶŽƉŽŚŽŶǇĂƉŽǀƌĐŚŽǀĠƉŽŚŽŶǇŬƚĞƌĠǀǇƐƚƵƉƵũşǀǌĂĚƵǌƚƌƵƉƵŶĞũƐŽƵƉŽǀŽůĞŶǇͿĂ
ŵŝŶŝŵĄůŶşŚŵŽƚŶŽƐƚşϭŬŐ

ϭ͘ϭşůǌĄǀŽĚƵ
ŽƐĂǎĞŶşŶĞũǀĢƚƓşŚŽŵŽǎŶĠŚŽƉŽēƚƵƵũĞƚǉĐŚŽŬƌƵŚƽďĢŚĞŵƉƎĞĚĞƉƐĂŶĠŚŽēĂƐƵŶĂ
ƚƌŽũƷŚĞůŶşŬŽǀĠƚƌĂƚŝ͕ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉƎşůŽǌĞϭƉƌĂǀŝĚĞůEĂǀŝŐĂ͘sũĞĚŶĠƌŽǌũşǎěĐĞŵƽǎĞ
ƐƚĂƌƚŽǀĂƚŵŝŶŝŵĄůŶĢϯ͕ŵĂǆŝŵĄůŶĢϴŵŽĚĞůƽ͘

ϭ͘ϭ͘ϭ^ƉĞĐŝĄůŶşƐƚĂǀĞďŶşƉƎĞĚƉŝƐǇ͕ƉƌĂǀŝĚůĂĂŬŽŶƚƌŽůǇǀĞƚƎşĚĢ
ϭͿsĞůŝŬŽƐƚĂƉƌŽǀĞĚĞŶşƓƚşƚŬƵƐĞƐƚĂƌƚŽǀŶşŵēşƐůĞŵũƐŽƵƵǀĞĚĞŶǇǀƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŬĂƉŝƚŽůĞ
ƉƌĂǀŝĚĞůEĂǀŝŐĂ͘
ϮͿ:ĂŬŽŶĂƉĄũĞĐşǌĚƌŽũƉƌŽƉŽŚŽŶƐĞƐŵşƉŽƵǎşƚ͗
ͲEŝD,͗ŵĂǆϳēůĄŶŬƽ͕͕ǀĞůŝŬŽƐƚ^Ƶď;ŵĂǆ͘ϰϰŵŵǆϮϯŵŵͿ
Ͳ>ŝWŽ͗ŵĂǆŝŵĄůŶşŚŵŽƚŶŽƐƚƐĂĚǇͲϮϴϬŐƌ͕ǌĂƉŽũĞŶşϮͬϯ^ϭWŶĞďŽϮͬϯ^ϮW
ͲϭϮϯEEKW,K^W,dŵĂǆ͘ϲēůĄŶŬƽ͕ǀĞůŝŬŽƐƚϮϲϲϱϬ;ϯ^ϮWͿ
WƌŽũĞĚŶŽƚůŝǀŽƵũşǌĚƵƐŵşďǉƚƉŽƵǎŝƚĂƉŽƵǌĞũĞĚŶĂƐĂĚĂ͕ƉŽŚŽŶŶĠēůĄŶŬǇŵƵƐşďǉƚƐŶĂĚŶŽ
ƉƎşƐƚƵƉŶĠŬŽŶƚƌŽůĞ͘EĞǌĄǀŝƐůŽƐƚƉƎŝũşŵĂēŽǀǉĐŚĂƉŽŚŽŶŶǉĐŚĂŬƵŵƵůĄƚŽƌƽŵƵƐşďǉƚ
ǀƉƎşƉĂĚĢƉŽƵǎşǀĄŶşƉƎŝũşŵĂēŽǀǉĐŚďĂƚĞƌŝşƉƌŽŬĂǌĂƚĞůŶĄ
ϯͿWŽƵǎŝƚǉĞůĞŬƚƌŽŵŽƚŽƌŶĞƉŽĚůĠŚĄǎĄĚŶǉŵŽŵĞǌĞŶşŵ͘
ϰͿDŽƚŽƌŵƵƐşďǉƚǌĂƉşŶĄŶĂǀǇƉşŶĄŶƉŽŵŽĐşĚĄůŬŽǀĠŚŽŽǀůĄĚĄŶşŶĞďŽŽǀůĄĚĄŶ
ƌĞŐƵůĄƚŽƌĞŵŽƚĄēĞŬ͘
ϱͿDŽĚĞůŬŽŵƉůĞƚŶĢƉƎŝƉƌĂǀĞŶǉŬũşǌĚĢƐĞǀĄǎşŶĂƐƵĐŚƵ͘,ŵŽƚŶŽƐƚŵŽĚĞůƵǀēĞƚŶĢ
ƉƎŝũşŵĂēŽǀǉĐŚĂƉŽŚŽŶŶǉĐŚēůĄŶŬƽĂƉƎşǀŽĚŶşĐŚďĂďĞůƽŶĞƐŵşďǉƚǀĞƚƎşĚĢK^ƚĂŶĚĂƌĚ
ŵĞŶƓşŶĞǎϭϬϬϬŐ;ǀēĞƚŶĢƐƚĂƌƚŽǀŶşŚŽƓƚşƚŬƵͿ͘

ϭ͘ϭ͘Ϯ^ŽƵƚĢǎŶşƉƌĂǀŝĚůĂ
ϭͿĄǀŽĚƉƌŽďşŚĄŶĂƚƌŽũƽŚĞůŶşŬƵŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŵƉƌĂǀŝĚůƽŵEĂǀŝŐĂƐǀǇũŵƵƚŽƵǀƌĂĐĞĐşďŽũş͘
ĄǀŽĚƉƌŽďşŚĄǀĞƐŵĢƌƵƉƌŽƚŝƐŵǇƐůƵŽƚĄēĞŶşŚŽĚŝŶŽǀǉĐŚƌƵēŝēĞŬ͘^ƚĂƌƚŽǀŶşēĄƌĂƉƌŽďşŚĄ
ǀƉƌĂǀĠŵƷŚůƵŶĂǀƌĐŚŽůŽǀŽƵďŽũŝ͘WŽƚĠ͕ĐŽũĞƉŽǀŽůĞŶŽĚĄƚŵŽĚĞůǇŶĂǀŽĚƵ͕ǌĂēşŶĄǌĄǀŽĚŶĂ
ĂŬƵƐƚŝĐŬĠǌŶĂŵĞŶş͕ŬƚĞƌĠĚĄǀĄǀĞĚŽƵĐşƐƚĂƌƚŽǀŝƓƚĢ͘WƎŝƚŽŵŵƵƐşŵŽĚĞůůĞǎĞƚŶĂǀŽĚĢǌĂĚŶş

WƌĂǀŝĚůĂƉƌŽƚƎşĚƵK^ƚĂŶĚĂƌĚ
ϭ͘ ĞĨŝŶŝĐĞ
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;,ǇĚƌŽͬDŽŶŽƉŽŚŽŶǇĂƉŽǀƌĐŚŽǀĠƉŽŚŽŶǇŬƚĞƌĠǀǇƐƚƵƉƵũşǀǌĂĚƵǌƚƌƵƉƵŶĞũƐŽƵƉŽǀŽůĞŶǇͿĂ
ŵŝŶŝŵĄůŶşŚŵŽƚŶŽƐƚşϭŬŐ

ϭ͘ϭşůǌĄǀŽĚƵ
ŽƐĂǎĞŶşŶĞũǀĢƚƓşŚŽŵŽǎŶĠŚŽƉŽēƚƵƵũĞƚǉĐŚŽŬƌƵŚƽďĢŚĞŵƉƎĞĚĞƉƐĂŶĠŚŽēĂƐƵŶĂ
ƚƌŽũƷŚĞůŶşŬŽǀĠƚƌĂƚŝ͕ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉƎşůŽǌĞϭƉƌĂǀŝĚĞůEĂǀŝŐĂ͘sũĞĚŶĠƌŽǌũşǎěĐĞŵƽǎĞ
ƐƚĂƌƚŽǀĂƚŵŝŶŝŵĄůŶĢϯ͕ŵĂǆŝŵĄůŶĢϴŵŽĚĞůƽ͘

ϭ͘ϭ͘ϭ^ƉĞĐŝĄůŶşƐƚĂǀĞďŶşƉƎĞĚƉŝƐǇ͕ƉƌĂǀŝĚůĂĂŬŽŶƚƌŽůǇǀĞƚƎşĚĢ
ϭͿsĞůŝŬŽƐƚĂƉƌŽǀĞĚĞŶşƓƚşƚŬƵƐĞƐƚĂƌƚŽǀŶşŵēşƐůĞŵũƐŽƵƵǀĞĚĞŶǇǀƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŬĂƉŝƚŽůĞ
ƉƌĂǀŝĚĞůEĂǀŝŐĂ͘
ϮͿ:ĂŬŽŶĂƉĄũĞĐşǌĚƌŽũƉƌŽƉŽŚŽŶƐĞƐŵşƉŽƵǎşƚ͗
ͲEŝD,͗ŵĂǆϳēůĄŶŬƽ͕͕ǀĞůŝŬŽƐƚ^Ƶď;ŵĂǆ͘ϰϰŵŵǆϮϯŵŵͿ
Ͳ>ŝWŽ͗ŵĂǆŝŵĄůŶşŚŵŽƚŶŽƐƚƐĂĚǇͲϮϴϬŐƌ͕ǌĂƉŽũĞŶşϮͬϯ^ϭWŶĞďŽϮͬϯ^ϮW
ͲϭϮϯEEKW,K^W,dŵĂǆ͘ϲēůĄŶŬƽ͕ǀĞůŝŬŽƐƚϮϲϲϱϬ;ϯ^ϮWͿ
WƌŽũĞĚŶŽƚůŝǀŽƵũşǌĚƵƐŵşďǉƚƉŽƵǎŝƚĂƉŽƵǌĞũĞĚŶĂƐĂĚĂ͕ƉŽŚŽŶŶĠēůĄŶŬǇŵƵƐşďǉƚƐŶĂĚŶŽ
ƉƎşƐƚƵƉŶĠŬŽŶƚƌŽůĞ͘EĞǌĄǀŝƐůŽƐƚƉƎŝũşŵĂēŽǀǉĐŚĂƉŽŚŽŶŶǉĐŚĂŬƵŵƵůĄƚŽƌƽŵƵƐşďǉƚ
ǀƉƎşƉĂĚĢƉŽƵǎşǀĄŶşƉƎŝũşŵĂēŽǀǉĐŚďĂƚĞƌŝşƉƌŽŬĂǌĂƚĞůŶĄ
ϯͿWŽƵǎŝƚǉĞůĞŬƚƌŽŵŽƚŽƌŶĞƉŽĚůĠŚĄǎĄĚŶǉŵŽŵĞǌĞŶşŵ͘
ϰͿDŽƚŽƌŵƵƐşďǉƚǌĂƉşŶĄŶĂǀǇƉşŶĄŶƉŽŵŽĐşĚĄůŬŽǀĠŚŽŽǀůĄĚĄŶşŶĞďŽŽǀůĄĚĄŶ
ƌĞŐƵůĄƚŽƌĞŵŽƚĄēĞŬ͘
ϱͿDŽĚĞůŬŽŵƉůĞƚŶĢƉƎŝƉƌĂǀĞŶǉŬũşǌĚĢƐĞǀĄǎşŶĂƐƵĐŚƵ͘,ŵŽƚŶŽƐƚŵŽĚĞůƵǀēĞƚŶĢ
ƉƎŝũşŵĂēŽǀǉĐŚĂƉŽŚŽŶŶǉĐŚēůĄŶŬƽĂƉƎşǀŽĚŶşĐŚďĂďĞůƽŶĞƐŵşďǉƚǀĞƚƎşĚĢK^ƚĂŶĚĂƌĚ
ŵĞŶƓşŶĞǎϭϬϬϬŐ;ǀēĞƚŶĢƐƚĂƌƚŽǀŶşŚŽƓƚşƚŬƵͿ͘

ϭ͘ϭ͘Ϯ^ŽƵƚĢǎŶşƉƌĂǀŝĚůĂ
ϭͿĄǀŽĚƉƌŽďşŚĄŶĂƚƌŽũƽŚĞůŶşŬƵŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŵƉƌĂǀŝĚůƽŵEĂǀŝŐĂƐǀǇũŵƵƚŽƵǀƌĂĐĞĐşďŽũş͘
ĄǀŽĚƉƌŽďşŚĄǀĞƐŵĢƌƵƉƌŽƚŝƐŵǇƐůƵŽƚĄēĞŶşŚŽĚŝŶŽǀǉĐŚƌƵēŝēĞŬ͘^ƚĂƌƚŽǀŶşēĄƌĂƉƌŽďşŚĄ
ǀƉƌĂǀĠŵƷŚůƵŶĂǀƌĐŚŽůŽǀŽƵďŽũŝ͘WŽƚĠ͕ĐŽũĞƉŽǀŽůĞŶŽĚĄƚŵŽĚĞůǇŶĂǀŽĚƵ͕ǌĂēşŶĄǌĄǀŽĚŶĂ
ĂŬƵƐƚŝĐŬĠǌŶĂŵĞŶş͕ŬƚĞƌĠĚĄǀĄǀĞĚŽƵĐşƐƚĂƌƚŽǀŝƓƚĢ͘WƎŝƚŽŵŵƵƐşŵŽĚĞůůĞǎĞƚŶĂǀŽĚĢǌĂĚŶş

ēĄƐƚşŬĞƐƚĂƌƚŽǀŶşŵƵƐƚƵƉŶŝ͘KĚƐƚĂƌƚƵũĞͲůŝŶĢŬƚĞƌǉŵŽĚĞůƉŽƐŝŐŶĄůƵĂƌǇĐŚůĞũƓş͕ƐƉƌĄǀŶĢ
ŽĚƐƚĂƌƚŽǀĂŶǉŵŽĚĞůĚŽƐĄŚŶĞůĞǀŽƵďŽũŝ͕ƉĂŬŵĄďǉƚƐƚĂƌƚƉŽǌĚĢũŝƐƚĂƌƚƵũşĐşŚŽŵŽĚĞůƵ
ƉƌŽǀĞĚĞŶŶĂƉƌĂǀŽƵďŽũŝ͘

ϮͿWƌŽŬŽŶĄŶşƐŽƵƚĢǎŶşĐŚũşǌĚƉůĂƚşĚŽƉůŶĢŬŶĄƌŽĚŶşĐŚƉƌĂǀŝĚĞů͗
ͲƵĚŽƵƉƌŽǀĞĚĞŶǇϰũşǌĚǇ͕ůŽƐŽǀĄŶşƐŬƵƉŝŶƉƌŽϭ͘Ϯ͘:şǌĚƵďƵĚĞƉƌŽǀĄĚĢŶŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ͘
^ŬƵƉŝŶǇƉƌŽϯ͘Ăϰ͘:şǌĚƵďƵĚŽƵƐĞƐƚĂǀĞŶǇƉŽĚůĞǀǉƐůĞĚŶĠŚŽƉŽƎĂĚş͕ƐĞƐƚĂǀĞŶĠŚŽƉŽĚůĞ
ůĞƉƓşŚŽĚŽƐĂǎĞŶĠŚŽǀǉƐůĞĚŬƵǌϭ͘ŶĞďŽϮ͘:şǌĚǇ͘ĄǀŽĚŶşŬƐŶĞũŶŝǎƓşŵƐƚĂƌƚŽǀŶşŵēşƐůĞŵǀĞ
ƐŬƵƉŝŶĢŵĄƉƌĄǀŽƉƌǀŶşǀŽůďǇŵşƐƚĂŶĂƐƚĂƌƚŽǀŶşŵƉůĂƚƵ͕ǌĄǀŽĚŶşŬƐŶĞũǀǇƓƓşŵƐƚĂƌƚŽǀŶşŵ
ēşƐůĞŵŶĂƐƚƵƉƵũĞŶĂƉůĂƚŽũĂŬŽƉŽƐůĞĚŶş͘
ͲWƌŽŬŽŶĞēŶĠŚŽĚŶŽĐĞŶşƐĞǌĂƉŽēşƚĄƐŽƵēĞƚĚǀŽƵŶĞũůĞƉƓşĐŚǀǉƐůĞĚŬƽŬĂǎĚĠŚŽǌĄǀŽĚŶşŬĂǌĞ
ƚƎĞĐŚũşǌĚ͘WƌŽŚŽĚŶŽĐĞŶşƐĞǀĞǌŵĞůĞƉƓşǀǉƐůĞĚĞŬǌϭ͘ŶĞďŽϮ͘ũşǌĚǇĂǀǉƐůĞĚĞŬϯ͘Ăϰ͘ũşǌĚǇ͘

ϯͿŽďĂũşǌĚǇũĞϭϬŵŝŶƵƚ͘
ϰͿŵŽĚĞů͕ŬƚĞƌǉďĢŚĞŵũşǌĚǇŶĞŵƽǎĞĚĄůĞƉŽŬƌĂēŽǀĂƚ͕ŵƽǎĞďǉƚƐǀĄǎĞĐşŵēůƵŶĞŵǀǇƚĂǎĞŶĂǎƉŽ
ƐŬŽŶēĞŶşũşǌĚǇ͕ŬƌŽŵĢƉƎşƉĂĚƵ͕ŬĚǇƐĞŵŽĚĞůƉŽƚĄƉşŶĞďŽŚƌŽǌşũĞŚŽƉŽƚŽƉĞŶş͘

ϱͿ:ĞƐƚůŝǎĞũĞďſũĞŽďũĞƚĂǌĞƓƉĂƚŶĠƐƚƌĂŶǇ͕ŵĄǌĄǀŽĚŶşŬƉƌĄǀŽďſũŝŽďũĞƚǌŶŽǀƵƐƉƌĄǀŶǉŵƐŵĢƌĞŵǌĂ
ƉƎĞĚƉŽŬůĂĚƵ͕ǎĞŶĞƉƎĞŬĄǎşŽƐƚĂƚŶşŵŵŽĚĞůƽŵ͘:ĞƐƚůŝǎĞƐĞƚĂŬŶĞƐƚĂŶĞ͕ƚŽƚŽŬŽůŽƐĞŶĞƉŽēşƚĄ͘

ϲͿDŽĚĞůŵƵƐşƚĂŬĠƉŽƐŬŽŶēĞŶşũşǌĚǇŽĚƉŽǀşĚĂƚƐƚĂǀĞďŶşŵƉƎĞĚƉŝƐƽŵƚĠƚŽƚƎşĚǇ͘sĞĚŽƵĐşƐƚĂƌƚŽǀŝƓƚĢ
ƚŽƚŽŵƽǎĞŬĚǇŬŽůŝǀǌŬŽŶƚƌŽůŽǀĂƚ͕ƚĞĚǇŝƉŽƐŬŽŶēĞŶşũşǌĚǇ͘



dĂƚŽƚƎşĚĂǀƉŽĚƐƚĂƚĢǀǇƉůŶşŵĞǌĞƌƵŵĞǌŝŵŽĚĞůǇƚƎşĚDŝŶŝKĂKǆƉĞƌƚ͘EĂD^EĂǀŽŐĂ
ƐŬƵƉŝŶǇDϮϬϭϬďǇůĂƚƎşĚĂK^ƚĂŶĚĂƌĚǌĂƎĂǌĞŶĂũĂŬŽDKƚƎşĚĂƐĚŽďŽƵũşǌĚǇϵŵŝŶƵƚ͘
sƉƌĂǀŝĚůĞĐŚEĂǀŝŐĂϮϬϭϭũĞƚƎşĚĂK^ƚĂŶĚĂƌĚǌĂƎĂǌĞŶĂƐĚŽďŽƵũşǌĚǇϭϬŵŝŶƵƚĂũĞƐŚŽĚŶĄ
ƐŶĄƌŽĚŶşƚƎşĚŽƵKϭϬ͕ǌĂƎĂǌĞŶŽƵǀEĄƌŽĚŶşĐŚƉƌĂǀŝĚůĞĐŚϮϬϭϬ
/ŶŐ͘/ǀĂŶ<ŶĞǇƐ͕ǀĞĚŽƵĐşƐŬƵƉŝŶǇD
ŵĢŶǇƉƌŽƌŽŬϮϬϭϭǀǇǌŶĂēŝů/ŶŐ͘<ŶĞǇƐ
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2. PĜedpis pro modely tĜídy V 3,5 (základní ustanovení)
- modely jsou shodné jako pro tĜídu FSR V3,5 dle pravidel Naviga FSR – V.

3. Závodní traĢ a zpĤsob jízdy
- pro závod je pĜedepsaná traĢ ve tvaru písmene „M“ dle platných pravidel pro FSR – V.
Závod lze také uskuteþnit jako propagaþní (náborový) na tratích tvaru trojúhelníku, kterou
lze upravit jak z klasické trati pro závody FSR , tak použít i klasický trojúhelník tratČ pro
makety. Základna trojúhelníku pĜed platem musí být minimálnČ 20 m.
- startuje se s motorem v klidu smČrem k první bóji na pravé stranČ od plata a jízda po trati
je v opaþném smČru, než jdou hodinové ruþiþky.

4. Provedení závodních jízd
- v jedné jízdČ musí být minimálnČ 3 závodníci a maximálnČ 12.
- délka jízd je pĜedepsaná 15 minut.
- jezdí se 3 jízdy a koneþným výsledkem, je souþet dvou lepších jízd každého závodníka.
- v pĜípadČ vČtšího poþtu závodníkĤ, se jedou dvČ rozjížćky 15 min a prvních 12 postoupí
do finále na 15 minut.
- pĜed každou jízdou je provedena zkouška rušení a start probíhá stejnČ jako u závodĤ FSR–V,
tĜi a pĤl minuty zahĜívání motorĤ a pak signál start v následujících 30 vteĜinách.
- vedoucí startovištČ musí oznámit þas po pČti minutách a pak každých pČt minut megafonem
þi rozhlasem. ýasový údaj pro závodníky musí být také oznamován opticky.
- každý závodník má jednoho mechanika, který bČhem jízdy funguje i jako navigátor a mĤže
vysílaþem upravit rychlost jízdy modelu.
- ostatní ustanovení pro jízdy jsou shodné s pravidly NAVIGA FSR - V.
5. VČkové skupiny
U této tĜídy se nerozlišují vČkové skupiny a je pro zaþáteþníky, kteĜí jezdí první rok nebo
i druhým rokem a neovládají modely dostateþnČ dobĜe.

Pravidla národní tĜídy FSR V3,5 elévové, upravená a pĜedložená vedoucím sekce P.VanČrkou,
byla schválena na zasedání pĜedsednictva KLoM ýR dne 06.11.2010. v Hradci králové.
Klasická traĢ pro závody FSR – V : viz pĜílohy obr. 7.

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

PoĜadí 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. PěÍLOHY

Obr. þ. 1: Závodní dráha pro tĜídy EX žáci, junioĜi a senioĜi
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Obr. þ. 2: Závodní dráha pro tĜídu EX - 500
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Obr. þ. 4: Stavba tratČ pro kategorie F 4

Obr. þ. 5: Slalomový kurz pro kategorie F 4
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Obr. þ. 6: TraĢ pro Mini Eco Standard, Mini Eco expert a Mini a Eco Team .
Mini Eco Standart, a ECO Standard maximálnČ 8 soutČžících,
Mini Eco expert maximálnČ 6 soutČžících a Mini Eco team maximálnČ 6 týmĤ.

ϰϬ

ͲͲͲͲͲͲƐƚĂƌƚŽǀĂĐşĂĐşůŽǀĄēĄƌĂ
ϭϯ͘͘͘ϭ

ƐƚĂƌƚŽǀŶşŵşƐƚĂ

Z

ƐǀĄǎĞĐşēůƵŶ

>

ƉŽēşƚĂēŬŽů

Kďƌ͘ϳ͗ĄǀŽĚŶşĚƌĄŚĂ&^ZͲs͕ŬƵƌƐƉƌŽŵŽĚĞůǇƚƎşĚ&^ZͲs

