SPORTOVNÍ ŘÁD

SEKCE: NS + NSS + EX

Kapitoly 1 až 3 platí pro všechny odborné sekce
Klubu lodních modelářů ČR.
Schváleno na zasedání předsednictva KLoM ČR 7. 11. 2017
Bod 5.1. zpřesnění definice přidělování bodů z rozjížděk.

Platnost nabývá 17. 2. 2018.
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Soutěže lodních modelářů
Kapitola dle všeobecného sportovního řádu.
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Pořádání soutěží
Kapitola dle všeobecného sportovního řádu.
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Kritéria pro výběr reprezentantů pro ME a MS
Kapitola dle všeobecného sportovního řádu.

4 Rozhodčí lodního modelářství
Evidovaní národní rozhodčí absolvují školení z pravidel NAVIGA sekce NS a příslušných
národních pravidel tak často, jak si to situace žádá, např. při změně pravidel, avšak nejpozději do 4 let
od absolvování posledního školení.
Trvalý rozhodčí jsou povinni se na vyzvání vedoucího sekce zúčastnit školení, jinak budou
vyřazeni z evidence.
Seznam veškerých evidovaných rozhodčích spravuje vedoucí sekce. Aktuální seznam
rozhodčích s jednotlivým oprávněním je vyvěšen na webové stránce sekce v oddíle Pravidla.
Hlavní rozhodčí mistrovských soutěží se nemůže účastnit soutěže v žádné třídě. Funkci
hlavního rozhodčího a vedoucího startoviště může vykonávat stejná osoba za předpokladu, že
v jednom okamžiku nebude využíváno více než jedno startoviště.

5 Hodnocení seriálových mistrovství
5.1 Seriálové mistrovství ČR sekce NS a NSS
Seriálové mistrovství sekce NS a NSS (dále jen seriál MiČR) se skládá z 5-6 soutěží. Umístění
závodníka na soutěži seriálu MiČR na 1. až 30. místě v dané soutěžní třídě se ohodnotí bodovým
hodnocením – viz Tabulka 1.
Podmínkou pro přidělení bodového hodnocení je platnost soutěže, tedy účast alespoň 3
soutěžících v dané třídě (kontrolu provádí hlavní rozhodčí před zahájením soutěže). V opačném
případě se, pokud je to možné, třída sloučí s podobnou třídou a závodníkům z třídy s nedostatkem
soutěžících se připíše bodové hodnocení dosažené v této „sloučené“ třídě. Závodníkům z třídy s
dostatkem soutěžících pro platnost soutěže se připíše bodové hodnocení v této třídě, jako by ke
sloučení tříd nedošlo. Tj. pokud většinová třída nemá alespoň 3 soutěžící, zůstávají i u ní body dle
„sloučené“ třídy. Sloučení se může týkat i věkových skupin závodníků.
V každé soutěži musí být stanoveno pořadí na 1. až 3. místě (ve všech vypsaných třídách). V
případě shodného bodového zisku v jedné soutěžní třídě (se započítáním stavební zkoušky)
rozhodnou o pořadí výsledky třetí jízdní zkoušky. Dojde-li i poté ke shodě na 1. až 3. místě, absolvují
tito závodníci rozjížďku, jejíž kurz stanoví hlavní rozhodčí v souladu se soutěžními pravidly NAVIGA
sekce NS. Výsledek rozjížďky rozhoduje o pořadí i na 4.-x-tém místě, pokud soutěžící rozjížďku
absolvovali, pokud je u těchto soutěžících shoda i po rozjížďce obsadí společné dělené místo.
Závodníci, kteří od 4. místa budou mít stejný bodový zisk, obsadí společné dělené místo. Za
společné dělené místo se do celkového hodnocení seriálu MiČR obdrží body odpovídající nejlepšímu
umístění těchto závodníků (např. 3 závodníci po stejném bodovém zisku obsadili 4. až 6. místo –
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všichni budou zařazeni na 4. místo a získají bodové hodnocení za 4. místo, přičemž další závodník
bude uveden na 7. místě).
Závodníci od 31. místa budou hodnoceni 0 body.
Do celkového pořadí seriálu MiČR se závodníkovi započítává bodové hodnocení ze 3 nebo 4
nejlepších soutěží (2 se škrtají). Pokud jsou dosažené výsledky dvou či více závodníků shodné, vezme
se v úvahu nejdříve počet závodníkem vyhraných soutěží a v případě nadále trvající rovnosti
rozhodnou další výsledky soutěží seriálu MiČR – nejdříve bodové hodnocení z lepší nezapočítané
soutěže, pak z horší.
Jsou-li i poté výsledky dvou a více závodníků na prvních 6 místech shodné, stanoví hlavní
rozhodčí na poslední soutěží seriálu MiČR kurz rozjížděk, které již musí určit celkové a konečné
pořadí.
Pokud se k dodatečné rozjížďce nedostaví žádný z vyzvaných závodníků, budou všichni
vyhlášeni s horším pořadím.
Tabulka 1: Bodové hodnocení, započítávané do celkového pořadí MiČR
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo

Body
50 bodů
45 bodů
40 bodů

Umístění
16. místo
17. místo
18. místo

Body
15 bodů
14 bodů
13 bodů

4. místo

36 bodů

19. místo 12 bodů

5. místo

32 bodů

20. místo 11 bodů

6. místo

29 bodů

21. místo 10 bodů

7. místo

26 bodů

22. místo 9 bodů

8. místo

24 bodů

23. místo 8 bodů

9. místo

22 bodů

24. místo 7 bodů

10. místo 21 bodů

25. místo 6 bodů

11. místo 20 bodů

26. místo 5 bodů

12. místo 19 bodů

27. místo 4 body

13. místo 18 bodů

28. místo 3 body

14. místo 17 bodů

29. místo 2 body

15. místo 16 bodů

30. místo 1 bod

Průběžné výsledky seriálu MiČR eviduje vedoucí sekce. V součinnosti s pořadatelem poslední
soutěže seriálu MiČR vypracuje celkové výsledky seriálu MiČR tak, aby bylo možné je vyhlásit
současně s vyhodnocením dané soutěže.
Finanční příspěvek na pořádání jednotlivé soutěže seriálu MiČR získávají pořadatelé přímo
od SMČR. Pořadatelé zajišťují diplomy, popř. medaile. Vedoucí sekce diplomy či medaile neobstarává.
S případnými sponzory jednají pořádající kluby samostatně.
Vyhlášení celkových výsledků seriálu MiČR a předání diplomů či medailí zajišťuje pořadatel
poslední soutěže seriálu MiČR, který je současně příjemcem finančního příspěvku SMČR
na vyhodnocení celého seriálu, ve své režii.
Jiný počet pořádaných a započítávaných soutěží seriálu pro následující rok může být vedoucím
sekce navržen ke schválení na zasedání předsednictva.
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5.2 Seriálové mistrovství ČR sekce EX
Seriálové mistrovství sekce EX (dále jen seriál MiČR) se skládá ze 3 soutěží. Umístění závodníka
na soutěži seriálu MiČR na 1. až 17. místě v dané soutěžní třídě se ohodnotí bodovým hodnocením –
viz Tabulka 2, závodníci od 18. místa získají 1 bod za účast v soutěži.
Do celkového pořadí seriálu MiČR se závodníkovi započítává bodové hodnocení ze všech
soutěží. Pokud jsou dosažené výsledky dvou či více závodníků shodné, vezme se v úvahu nejdříve
počet závodníkem vyhraných soutěží a v případě nadále trvající rovnosti rozhodnou další výsledky
soutěží seriálu MiČR – nejdříve bodové hodnocení z druhé nejlepší soutěže, pak z nejhorší.
Jsou-li i poté výsledky dvou a více závodníků na prvních 6 místech shodné, rozhodne o
konečném umístění dodatečná rozjížďka. Kurz rozjížďky je dán příslušnými soutěžními pravidly.
Pokud se k dodatečné rozjížďce nedostaví žádný z vyzvaných závodníků, budou všichni
vyhlášeni s horším pořadím.
Tabulka 2: Bodové hodnocení, započítávané do celkového pořadí MiČR sekce EX
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo

Body
20 bodů
17 bodů
15 bodů

Umístění
10. místo
11. místo
12. místo

Body
8 bodů
7 bodů
6 bodů

4. místo

14 bodů

13. místo

5 bodů

5. místo

13 bodů

14. místo

4 body

6. místo

12 bodů

15. místo

3 body

7. místo

11 bodů

16. místo

2 body

8. místo

10 bodů

17. místo

1 bod

9. místo

9 bodů

18. místo
1 bod
a následující
Průběžné výsledky seriálu MiČR eviduje vedoucí sekce. V součinnosti s pořadatelem poslední
soutěže seriálu MiČR vypracuje celkové výsledky seriálu MiČR tak, aby bylo možné je vyhlásit
současně s vyhodnocením dané soutěže.
Finanční příspěvek na pořádání jednotlivé soutěže seriálu MiČR získávají pořadatelé přímo
od SMČR. Pořadatelé zajišťují diplomy, popř. medaile. Vedoucí sekce diplomy či medaile neobstarává.
S případnými sponzory jednají pořádající kluby samostatně.
Vyhlášení celkových výsledků seriálu MiČR a předání diplomů či medailí zajišťuje pořadatel
poslední soutěže seriálu MiČR, který je současně příjemcem finančního příspěvku SMČR
na vyhodnocení celého seriálu, ve své režii.
Jiný počet pořádaných a započítávaných soutěží seriálu pro následující rok může být vedoucím
sekce navržen ke schválení na zasedání předsednictva.
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5.3 Jednorázové mistrovství ČR mládeže
5.3.1 Nominační pravidla:
Vzhledem k 13 krajům + Praha bylo rozhodnuto, že není vhodné v každém kraji uskutečnit
samostatnou nominační (postupovou) soutěž. Kraje budou rozděleny následovně:
Praha + Plzeňský + Karlovarský
Královéhradecký + Pardubický + Středočeský
Jihočeský
Ústecký + Liberecký
Vysočina
Jihomoravský
Moravskoslezský + Olomoucký + Zlínský
Pokud se některá třída na postupové soutěži nejede a přihlásí se jeden či dva závodníci, musí
být zařazeni do nominace. Pokud se jede společná oblastní nominační soutěž pro více krajů, provádí
se nominace ne společně, ale podle jednotlivých krajů. Splnění nominačních kritérií lze plnit i v jiných
krajích. Není-li pořadatel postupové soutěže nebo není-li daná třída vyhlášena na nominační soutěži,
přihlásí se mládež z příslušného kraje přímo pořadateli MiČR mládeže, ten jim účast potvrdí. Platí
však podmínka z bodu 1.2.3
Za každých započatých 5 mládežníků je 1 vedoucí, maximálně však 3.

5.3.2 Vyhodnocení:
V soutěži musí být stanoveno pořadí na 1. až 3. místě ve všech vypsaných třídách. Získané body
na jednorázového MiČR mládeže jsou zároveň konečné výsledky MiČR mládeže. Výsledky eviduje
pořadatel v případné součinnosti s vedoucím sekce.
Finanční příspěvek na pořádání soutěže jednorázového MiČR mládeže získává pořadatel přímo
od SMČR. Pořadatel zajišťuje diplomy, popř. medaile. Vedoucí sekce diplomy či medaile neobstarává.
S případnými sponzory jedná pořádající klub samostatně.
Vyhlášení výsledků MiČR mládeže a předání diplomů či medailí zajišťuje pořadatel soutěže,
který je současně příjemcem finančního příspěvku SMČR na vyhodnocení soutěže, ve své režii.

6 Doplňující materiály sekce
6.1 Povinnosti reprezentantů
Aby mohli být soutěžící, mající podle kapitoly 2 nárok na zařazení do širšího reprezentačního
výběru sekce, skutečně zařazeni, musí vedoucímu sekce ve stanoveném termínu sami aktivně
projevit zájem o zařazení do reprezentačního družstva a zároveň jeho prostřednictvím sdělit svou
adresu, rodné číslo, číslo licence a velikost trika sekretariátu SMČR (SMČR je za tímto účelem
registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00002659/001 ze dne 4. 5.
2001).
Konkrétní termín a další instrukce upřesní vedoucí sekce na webové stránce sekce v oddíle
Zprávy nejpozději 1 měsíc po skončení seriálu MiČR sekce současně s vydáním seznamu soutěžících,
kterých se výzva týká.
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Než soutěžící projeví svůj zájem o účast v reprezentačním družstvu, nechť se seznámí
se základním dokumentem upravujícím povinnosti členů reprezentačního družstva, kterým je
Směrnice SMČR č. 8 o státní reprezentaci, z níž citujeme pro reprezentanty nejdůležitější pasáže:
Výjezd reprezentantů organizuje a řídí vedoucí výpravy.
Vedoucí výpravy předá nejméně 14 dní před termínem podání přihlášky
na sekretariát Svazu jmenovitý seznam účastníků se všemi náležitostmi včetně
rozpočtu.
Členům výpravy Svaz přispívá na úhradu nákladů spojených s účastí,
zejména úhradu vkladů, dále pak na pobytové a cestovní výlohy. Je-li
příspěvek Svazu na soutěž nižší, než činí souhrn nutných výdajů dle propozic,
vybere vedoucí výpravy od účastníků takovou částku, která postačí k úhradě
rozdílu nutných plateb. Tuto částku zašle Svazu před odjezdem na akci
nejpozději v termínu stanoveném tajemníkem Svazu. Ostatní platby si hradí
účastníci přímo.
Svaz poté uhradí potřebné platby do zahraničí.
...
Cenu soutěže a podíl Svazu na této ceně projedná tajemník s vedoucím
akce. Nezaplatí-li účastník akce svůj příspěvek do stanoveného termínu, je
trenér nebo vedoucí akce oprávněn po souhlase předsedy republikového
odborného klubu zajistí náhradníka. Pokud přihlášený účastník odmítne účast
na akci po zaplacení soutěže Svazem do zahraničí a není-li zajištěn náhradník
a pořadatel nevrátí uhrazené prostředky, je přihlášený účastník povinen
uhradit odpovídající vynaložené náklady. Nominovaný účastník je povinen
svoji případnou neúčast na MS a ME neprodleně oznámit vedoucímu družstva.
V případě neomluvené neúčasti je sankce dva roky vyřazení z repre pro seniory
i juniory.
Účast na mistrovství světa či mistrovství Evropy bývá finančně nákladnou záležitostí. Toho by si
měl být reprezentant vědom dříve, než se na tyto akce závazně přihlásí vyplněním přihlášky
(zpravidla se jedná o prodlevu několika měsíců od zařazení do reprezentačního družstva).
Pro potřeby sekce doplnil Ing. Stanislav Jakeš, vedoucí sekce
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