
Zpráva o sezóně lodních modelářů sekce NS 2020  

 

Mistrovství Evropy 

 

Z důvodu epidemie SARS-Cov-2 v březnu NVAVIGA všechny 
mezinárodní akce zrušila – odložila na rok 2021, tj v roce 2021 bude 
umožněno 19letým závodníkům závodit v juniorské kategorii. Plánované 
ME v Kaliningradě tedy snad bude v srpnu roku 2020.  

 

Zprávy z Navigy 

Plánovaná technická komise NAVIGA NS začala trochu fungovat, i bez 
jmenování proběhlo několik drobných dotazů k pravidlům třídy ponorek.  

Seriál MiČR sekce NS 

V letošním roce se konal omezený 27. ročník seriálu MiČR. Po vyhlášení 
vládních opatření omezující společné akce bylo na jaře rozhodnuto o 
odložení většiny soutěží na období po prázdninách, v sekci NS tedy 
zůstaly dvě soutěže konané 18.-20.září v Jinolicích. Nakonec opět 
v předvečer omezujících opatření a zhoršující se epidemiologické situace, 
s tím se musel vyrovnat i pořadatel – chybějící rozhodčí.  

Při zredukování seriálu na jeden prodloužený víkend jsme čekali, jak to 
dopadne z účastí, zda se nevrátí modeláři, pro které je účast na třech 
víkendech časově nebo finančně neúnosná. Nakonec jsme se sešli 
víceméně ve stejném složení jako v posledních letech. Kromě soutěžních 
tříd s manévry lodí, tj. F6 a F7 a nově zaváděné třídy ponorek F2-S se 
v seriálu objevily modely ze všech tříd, byť některé ve velmi skromném 
počtu, takže musely být slučovány s příbuznými třídami, či věkovými 
skupinami.  

V roce 2020 se seriálu zúčastnilo celkem 25 (55) juniorských a 76 
(97) seniorských modelů. Z toho je 33 (51) hodnocených modelů, 42 (68) 
jezdičů a 26 (33) plachetnic. V závorce uvedená čísla jsou hodnoty z roku 
2019. V počtu účastníků se projevila letošní „divná“ sezóna. Ve třídách 
plachetnic NSS vzhledem k tomu, že z časových důvodů a vytíženosti 
závodníků v jiných třídách se nekonala soutěž ve třídě NSS-C a NSS-D 
počet modelů nesnížil a objevili se jak noví závodníci, tak nové modely. 
K tomuto určitě přispělo i to, že pořadatel jedné z prvních soutěží seriálu 
p. Zdeněk Kopecký flexibilně přesunul a doplnil další soutěže na období 
prázdnin, za což mu ještě jednou děkuji.   



Letos se bohužel ani ve třídách plachetnic NSS nezúčastnili žádní 
zahraniční závodníci. 

V následující tabulce je srovnání klubů podle získaných bodů 
jednotlivých závodníků.  

  

Soustředění talentované mládeže 

Po dohodě na předsednictvu KLoM bylo ponecháno uspořádání 

soustředění mládeže plně v kompetenci sekce „mládež“.  

 

Soustředění reprezentace 

Místo zahraničního výjezdu na ME v Kaliningradě se uskutečnila 

dvě soustředění reprezentace. O jednom víkendu v červenci bylo 

s účastí 22 modelářů soustředění plachetnic NSS v Břehách u Přelouče. 

Druhá část pro modeláře s modely s motorovým pohonem se konala 

v září v Jinolicích s účastí 33 modelářů. Tato soustředění byla finančně 

podpořena SMČR. 

 

Kompletní výsledky jednotlivých soutěží a kompletní celkové 

výsledky seriálu jsou uvedeny na stránkách Svazu modelářů pod sekcí 

NS KLoM. 

 

Stanislav Jakeš 

Vedoucí sekce NS KLoM 


