SPORTOVNÍ

ŘÁD

Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a
seniorů.
Platí pro všechny odbornou sekci S Klubu lodních modelářů ČR

Schváleno na zasedání předsednictva KLoMČR 27.2.2016

Platnost nabývá
28.2.2016

1. Soutěže lodních modelářů
1. 1. Soutěže mezinárodní
1. 1. 1. Oficiální soutěže NAVIGA (MS, ME) pořádá klub, který k tomu dostane pověření od Svazu
modelářů ČR na základě doporučení předsednictva KloM ČR.
Vztahy mezi SMČR a pořádajícím klubem, jsou jednotlivě upraveny speciální smlouvou.
1. 1. 2. Mezinárodní soutěže pořádá klub na základě své žádosti schválené předsednictvem KLoM ČR,
které zajistí nahlášení takovéto soutěže do mezinárodního kalendáře.
1. 2. Mistrovské soutěže v ČR
1. 2. 1. Mezinárodní seriálové mistrovství ČR
Body pro vyhodnocení, jak je mají stanoveny jednotlivé sekce, získávají v jednotlivých pěti seriálových
soutěžích jak čeští, tak zahraniční účastníci. Mistra ČR a další pořadí určují součty tří nejlepších výsledků
jednotlivých soutěžících. Titul „Mistr ČR“ a umístění na medailových místech, mohou získat i zahraniční
soutěžící.
1. 2. 2. Seriálová mistrovství ČR s mezinárodní účastí
Body za umístění v jednotlivých seriálových soutěžích získávají pouze čeští soutěžící. Zahraniční soutěžící
jsou ve výsledkových listinách uváděni v pořadí, které si vyjezdili, mohou získat ocenění za tuto soutěž vč.
případných věcných cen, ale není uveden u nich uveden bodový zisk pro celkové vyhodnocení seriálu
MČR.
Pro oba typy MČR platí, že se jedná o seriálová mistrovství převážně s pěti soutěžemi. Pro konečný
výsledek se započítávají tři nejlepší výkony soutěžícího.
Bodový systém hodnocení v jednotlivých soutěžích seriálu je rozdílný u jednotlivých sekcí, a uzpůsoben
jejich potřebám.
Všichni účastníci mistrovských soutěží jsou povinni zúčastnit se závěrečného vyhodnocení soutěží
(výjimku z vážných důvodů může povolit jen vedoucí příslušné sekce). V případě neomluvené
nepřítomnosti soutěžícího na hodnocených místech případná věcná či upomínková cena přechází na
dalšího soutěžícího v pořadí.
V sekci „C“, se organizuje Celostátní soutěž stavitelů maket lodí, kde se nevyhlašují mistři a
neuvádí pořadí.
1. 2. 3. Podmínky udělení titulu Mistr ČR pro daný rok.
Junioři.
Aby mohl být udělen titul Juniorský mistr ČR pro daný rok a třídu musí být v příslušné třídě účast
alespoň pěti soutěžících s platným výkonem.
Senioři.
Aby mohl být udělen titul Mistr ČR pro daný rok a třídu, musí být v příslušné třídě účast alespoň
osmi soutěžících s platným výkonem.
Upřesnění : Platný výkon s ohodnocením „O“ je tehdy, když se modelář dostaví na vyzvání
rozhodčího na startovní plato s modelem připraveným k jízdě, ale dojde k neopravitelné závadě a
v pracovním čase model neodstartuje nebo neprojede ani jednou brankou v případě jízd na slalomové
trati.

1. 3. Ostatní nemistrovské soutěže
Tyto soutěže slouží k vyžití všech organizovaných lodních modelářů a k porovnání jejich vzájemné
výkonnosti. Soutěže pořádají kluby podle svých možností a jsou uváděny v Kalendáři soutěží.
1. 4. Klubové a meziklubové soutěže
V rámci klubů, nebo po dohodě dvou či více blízkých klubů je možné pořádat meziklubové či
klubové soutěže. Tyto se nenahlašují do Kalendáře soutěží a konají se po dohodě účastníků. Těchto
soutěží se mohou zúčastnit i nečlenové SMČR
1. 5. Kalendář soutěží
Kalendář obsahující všechny soutěže, soustředění a výstavy pro lodní modeláře pořádané v ČR
vydává předsednictvo KLoM ČR každoročně v prosinci na následující rok. Soutěže nahlašují pořadatelské
kluby na předepsaném tiskopise, který je součástí podzimních Informací SMČR. Nepřipouští se, aby za
pořadatele nahlašoval jejich soutěž někdo jiný (např. vedoucí sekce). Přihlášky pořadatelů se všemi
požadovanými údaji se zasílají tajemníkovi KLoM ČR. Bez IČ pořadatelského klubu nebude soutěž
zaregistrovvána. Termín pro nahlášení je pravidelně 31. 10. příslušného kalendářního roku!
V kalendáři je vždy uveden i přehled kategorií, skupin a soutěžních tříd.
1. 6. Věkové skupiny závodníků
- mládež /(junioři) : jsou to soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže jsou maximálně
ve věku 18 let ( do 1.1. následujícího roku nemají 19. narozeniny).
- u společných závodů vzhledem k možným větším rozdílům výkonnosti je možno jízdy rozdělit do
dvou skupin do 12 let a 13- 18 let.
2. Pořádání soutěží
2. 1. Povinnosti pořadatele
2. 1. 1. Vydání propozic (pozvánky)
Pořadatel mezinárodních soutěží je povinen rozeslat propozice 4 měsíce před pořádáním soutěže na
adresy národních svazů NAVIGA, v případě MS a ME je to 6 měsíců.
Pořadatel mistrovských soutěží ČR je povinen nechat umístit propozice na webové stránky příslušné
sekce, případně rozeslat propozice na všechny kluby v ČR, které si je vyžádají. Na mistrovské soutěže
musí být propozice k dispozici 2 měsíce před soutěží. Povinnost pořadatele vydat a rozeslat propozice,
nesmí přejímat vedoucí sekce, je ale povinen je po dodání pořadatelem zveřejnit na stránkách sekce.
Před jejich zveřejněním je pořadatel povinen nechat je schválit vedoucímu příslušné sekce.
Pořadatel ostatních nemistrovských soutěží připraví propozice 14 dní před soutěží a rozešle
pravidelně se zúčastňujícím klubům a těm, kteří si o ně napíší.
Na meziklubové a klubové soutěže se písemně propozice nevydávají.
2. 1. 2. Obsah propozic
- pořádající klub
- číslo soutěže (dle kalendáře soutěží)
- datum soutěže
- přesné místo soutěže (příp. dopravní doporučení)
- kategorie, skupiny a soutěžní třídy, které se na soutěži pojedou
- funkcionářské obsazení soutěže (pořadatelské a rozhodcovské)

- termín a adresa, na kterou zaslat přihlášky
- časový rozvrh soutěže
- možnosti ubytování, občerstvení a další upozornění
- soutěžní vklad za třídu
- podávání protestu a výše vkladu za protest
- členové SMČR jsou pojištěni pojistkou SMČR u pojišťovny Kooperativa, a.s.
- možnost přiložit formulář přihlášky
- další podmínky, které musí soutěžící akceptovat
2. 1. 3. Vydání výsledkové listiny
Do 14 dnů po soutěži je povinen pořadatel rozeslat pečlivě zpracovanou výsledkovou listinu
všem klubům, jejíž členové se soutěží zúčastnili a dále :
- vedoucímu (vedoucím) sekce (í) podle tříd ve kterých se soutěž jela
- sekretáři KLoM ČR
- předsedovi KLoM ČR z mistrovských - ve všech případech elektronickou poštou
- v případě příspěvku SMČR i sekretariátu SMČR s vyúčtováním tedy písemně s doklady
vyúčtování.
Obsah výsledkové listiny:
- pořadatel soutěže
- číslo soutěže
- datum soutěže
- místo soutěže
- soutěžní třídy
- hlavní rozhodčí
- ostatní rozhodčí
- technický personál
- počasí při soutěži
- výsledky jednotlivých tříd s uvedením jména a příjmení, lic. čísla,

klubu,

jednotlivých jízd a konečného výsledku
- výsledky pro juniory se zpracovávají (pokud jsou alespoň tři či 4) samostaně
- podpis zpracovatele výsledkové listiny nebo hlavního rozhodčího
2. 1. 4. Zajištění a vybavení závodiště
- povolení pořádání soutěže od majitele vodní plochy
- povolení od majitele přilehlých ploch pro depo, parkoviště atd.
- vybudování odpovídajícího startovního plata
- postavení závodní tratě dle pravidel
- zajištění základního občerstvení během soutěže ( u mistrovských a vyšších)
- zajištění prostoru pro rozhodčí, chráněného proti povětrnosti
- doporučuje se zajistit na závodišti WC, např. ToiToi
- doporučuje se vyhradit prostor pro modely a prostor pro diváky
2. 2. Práva pořadatele
2. 2. 1. Výběr vkladů od účastníků soutěže
- Pořadatel má právo od každého soutěžícího vybrat soutěžní vklad za účast v každé třídě. Při
nedodržení termínu přihlášek, pokud jej pořadatel v propozicích stanoví, má pořadatel právo požadovat za
pozdní přijetí vklad až v dvojnásobné výši.
Výše vkladu:
Mezinárodní soutěže - dle uvážení pořadatele - nesmí překročit nejvyšší vklad Navigy.
Mistrovské soutěže s mezinárodní účastí a ostatní soutěže uvedené v kalendáři:

- Maximální povolená výše vkladu činí 500,- Kč za třídu či model
- Slevy :
mládež, nevýdělečně činní ve výši 50 %.
Za každou další třídu ( další model ) může být poskytnuta sleva až do výše 50 %.
Pokud si k tomuto některá sekce odsouhlasí příplatek pro konečné vyhodnocení seriálu mistrovství
ČR, pak tento příplatek platí jen čeští závodníci.
Konkrétní výše vkladu a výše poskytovaných slev i příp.příplatku, musí být uvedeny v závazných
propozicích.
Poplatek za protest
- všechny soutěže
max. 300,- Kč
2. 2. 2. Pořadatel má dále právo:
pro přijetí do soutěže stanovit termín přihlášky a odmítnout nepřihlášené závodníky pokud přijedou
až v den soutěže.
Pro zajištění ubytování stanovit, do kdy musí o ubytování účastník požádat
právo nařídit, kde bude depo závodníků
právo nařídit, kde budou parkovat auta účastníků, příp. účastníci stanovat
právo kontrolovat vylévání paliva do instalovaných nádob (ne do vody)
právo požadovat od účastníků, aby po sobě zanechali prostor v čistém stavu

2. 2. 3. Propozice je dokument závazný pro obě strany. Pro pořadatele (organizátory) i pro soutěžícího.
Soutěžící zasláním přihlášky na soutěž souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích a pokud je
nedodrží nemusí být pořadatelem k soutěži připuštěn (např. nemá-li předepsané nebo ohlášené krystaly ).
3. Kritéria pro výběr reprezentantů pro ME a MS.
3.1. Základním kritériem pro výběr do širšího a poté do vlastního reprezentačního družstva je účast
v Mistrovství republiky v roce předcházejícím MS či ME to jak v soutěžích mládeže tak seniorů.
3.2. Širší reprezentační výběr pro sekce C, M, NS a S tvoří prvních 8 soutěžících v každé třídě – prvních 5
jako reprezentace a další tři jako náhradníci. Soutěžící, který na minulém ME či MS získal titul a splňuje
účast v národním mistrovství je automaticky veden pro další ME či MS v dvouletém cyklu jako první
reprezentant.
3.3. Reprezentační tým tvoří prvních 5 soutěžících ve třídě. V případě že některý z členů této reprezentace
se nemůže MS nebo ME zúčastnit nahradí ho první náhradník (6.), v případě odpadnutí dalšího či tří bude
zařazen 7. příp. 8. Pokud se nenaplní pětičlenná reprezentace z těchto osmi MS či ME se zúčastní
v takové třídě menší počet soutěžících než pět.
3.4. Odlišný systém pro sekci FSR. Vzhledem k velkým počtům závodníků v sekci FSR (většinou 26 – 30
členských zemí) omezila Naviga základní počet reprezentantů z jednotlivých zemí na 3 závodníky.
V případě že členská země měla zastoupení ve finálové třídě zvýší se mu v této třídě počet na 4, pokud
byli ve finále dva pak na 5. Kromě toho se může dalšího mistrovství mimo tuto kvótu zúčastnit obhájce
titulu v dané třídě.
V takovém případě vyplývá, že širší repre družstvo tvoří 6 nebo 7 závodníků - z nichž tři jsou náhradníci.
Podle těchto kritérií určí vedoucí sekcí reprezentanty pro příslušný rok.

4. Rozhodčí lodního modelářství
Seznam rozhodčích sekce S SMČR:
Pavel Novotný č. S/01 platnost do roku 2017
Ing.Pešek Jaroslav č. S/02 platnost do roku 2017

Ladislav Folkman č. S/03 platnost do roku 2017

5. Hodnocení soutěží mistrovství ČR platná pro sekci S
5.1. Seriálové soutěže v kategorii Micro Magic jjsou hodnoceny dle následujícího kritéria.
Do konečného pořadí seriálu se započítávají 4 nejlepší výsledky. Konečný výsledek se vypočítá pomocí
logaritmického vzorce v olympijském jachtingu, který zohledňuje počet účastníků v regatě.
BODY=(101+1000*(log(z) – log(p)))*koef.
Body- body které dostane závodník za umístění v regatě
log-matematická funkce

p-umístění závodníka v regatě

z-počet závodníků zůčastněných v regatě

koef.-koeficient závodu, pro regaty seriálu Micro Magic Cup je koeficient=5

V případě neúčasti závodníka v regatě je mu do hodnocení započítáváno 0 bodů.
5.2 Mistrovství ČR kategorií F 5-E/IOM a M se koná jako jednorázová soutěž. Vyhodnocení je dáno
pravidly platnými pro tyto kategorie.

6. Doplňující materiály dle sekcí
Platná pravidla jednotlivých kategorií jsou uvedena na stánkách SMČR. Výsleky jednotlivých soutěží,
případné zm ěny v termínech budou rovněž uváděna a aktualizována na stránkách SMČR.

