
ZÁPIS Z GENERÁLNÍHO ZASEDÁNÍ NAVIGY 
 

Generální zasedání se konalo 26. října 2019 v Oberhausenu (Německo). 

Zapisovatelem tohoto Generálního zasedání byl pan Janos Kornis 

 

1. Prezident NAVIGY zahajuje generální zasedání v 10:20. 

Vítá a děkuje přítomným delegacím na generálním zasedáním. 

Jedna minuta ticha pro ty, kteří zemřeli. 

 

2. Jmenování delegátů a schválení jejich hlasovacího práva. 

      Delegáti jsou jmenováni a jejich hlasovací práva jsou schválena. Celkový   

počet hlasovacích lístků: 91. 

 

3. Potvrzení usnášeníschopnosti. 

      Generální zasedání je usnášeníschopné. 

 

4. Schválení pořadu jednání, hlasování o naléhavých otázkách, které nejsou v 

pořadu jednání, a přijetí pozdních návrhů. 

        Program byl schválen. Existuje jeden návrh z České republiky a jeden 

otevřený dopis z Ruska. Žádný jiný návrh. 

 

5. Zpráva prezidia o jejich práci od posledního Generálního zasedání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva prezidenta, 

Zpráva o činnosti prezidenta Navigy za období 2018/2019 

Po posledním generálním zasedání bylo hlavním úkolem předsednictví pokračovat v 

organizaci Naviga až do příštích voleb s viceprezidentem. Proto jsem si přál 

pracovat ještě více pro oblastní modelářský sport. Bohužel nový vůdce FSR (Pjtr. 

Jarzabek; PL) nebyl podporován. Nebyl schopen organizovat mistrovství. Česká republika a 

také síly v Polsku tomu zabránily. Také přišly problémy s vedoucím NS (H. J. Borchers), 

protože jsem podporoval Rusko. Po jeho odchodu jsem převzal jeho práci. Mohlo být 

zorganizováno velmi úspěšné MS v Maďarsku. Sekce M pod vedením W. Geense způsobila 

také problémy. S mými kontakty by mohlo být uspořádáno mistrovství světa v Rusku 

(Kaliningrad). Ale W. Geens favorizoval mistrovství v Itálii. Mistrovství světa v Kaliningradu 

bylo nakonec zrušeno, ačkoli bylo vše připraveno. Urážka pro Rusko a prezidenta Zhornika a 

jeho práci. Proto v Itálii vznikly problémy, protože pro toto mistrovství světa bylo založeno 

nové sdružení. Přes odpor NAVIMODEL bylo toto sdružení přijato v Navize pod tlakem W. 

Geense a sekretáře Vallee. Protestoval jsem. Naviga smí zasahovat do problémů svých 

členských zemí. To bylo špatné.  

Obzvláště zlá byla spolupráce s generálním tajemníkem Vallee. Jeho chápání jeho práce se 

stále více zhoršovalo. Jeho rezignace byla oprávněná. Jinak bych byl nucen ho propustit. Je 

zodpovědný za ztrátu našeho účtu. S novým předsednictvem získáme účet znovu. Banka to 

potvrdila. 

Závěr / shrnutí: 

Přes problémy (mám na mysli: Kalmykov, Dahm, Shahazizian), V. Gelderen), 

Buchegger a Jarzabek a já) jsme jednali dobře. Měli jsme dobrá mistrovství světa, C; NS; S; 

A / B. 

Bohužel moje rodina měla v posledních dvou letech nějaké zdravotní problémy. Proto jsem 

někdy nemohl jednat tak, jak jsem chtěl, a vy mne znáte. Toto se nyní znovu zlepší. 

Mé hlavní úkoly jsou: 

- Chci navštívit a podpořit mnoho akcí 

- Pořádat a navštívit mistrovství Evropy a světa (H/RUS-NS-RU C;) 

- Prezentovat Navigu během veletrhů a dalších akcí. Velmi důležité! 

- Pokračovat v práci s redukovaným předsednictvím 

- Hledat nová místa / země pro šampionáty (velké problémy) 

- Udržovat kontakty s členskými zeměmi (e-mail, pošta, telefon a návštěvy) 

- Organizovat setkání předsednictva a Navigy) 

 

Všichni znáte naši práci. Tyto činnosti jsou obtížné a vyžadují hodně času. Bylo by výhodou, 

kdybychom mohli pracovat pouze pro stavbu modelů a modelový sport. Bohužel to nebylo 

vždy možné. Většinu je práce provedena Michaelem Dahmem, mnou a Dimitrijem 

Kalmykovem. Situace se však zlepšila. Samozřejmě chci dát moje nejvřelejší poděkování v 

tomto bodě všem členům předsednictva za jejich práci. 

Situace Naviga 



Situace v Navize je dobrá. Předsednictvo jedná. Ale bylo to těžké. Schůzky nebyly 

provedeny z důvodu úspory nákladů. Nicméně však existuje dobrá spolupráce 

předsednictva. Jsem vždy v kontaktu s Michaelem Dahmem a setkání s Dimitrijem Kalmykov 

se konala během mezinárodních akcích. Problémy způsobila sekce FSR. Nemohli jsme najít 

organizátora mistrovství. Velice lituji nového vedoucí sekce čelil problémům ze všech stran. 

Nikdo nechtěl pomoci, ale všichni něco požadovali. To je prostě špatně. 

Bylo uskutečněno mnoho kontinentálních a všechna nezbytná mistrovství světa. Byly 

vybudovány nové kontakty pro budoucí místa konání. Ale bylo velmi těžké je najít. Největší 

problém jsou finance. Uděláme vše, aby mistrovství světa v budoucnu nebylo zrušeno. 

Pravidla se změnila a jsou přizpůsobena novým požadavkům. Ostatní musí následovat a 

budou připravena v sekcích.  

Poplatky byly změněny. Téměř všechny země souhlasily. Chtěli jsme zlepšit financování 

Navigy. Peníze předáváme těm zemím, které organizují mistrovství Navigy. Počet účastníků 

se bohužel nezvýšil. Platíme za juniory. Ale také jejich počet není velký. Proto je nutné mluvit 

o lepších příjmech Navigy. 

Aktivity: 

V posledních dvou letech jsem se snažil udržovat a zlepšovat kontakt s členskými zeměmi a 

sekcemi. Zůstal jsem v Polsku, abych našel suvenýry pro Navigu. Vedl jsem rozhovory s 

naším čestným členem Janem Marzcakem. Mám v úmyslu podat zprávu o historii Navigy. 

Naviga existuje šedesát let. Zavazuji se k této tradici. Ale bohužel nemohu být všude a 

nemohu uskutečnit všechny pozvánky z následujících důvodů: 

- Čas 

- Cestovní náklady 

- Osobní náklady, protože ne všechny země jsou schopny zaplatit za návštěvy přiměřeně 

Závěr / Výhled 

Během posledních dvou let jsme měli hodně práce a čas rychle utekl. Problém je najít 

dostatek míst a žádostí pro naše mistrovství. Ale v tuto chvíli je situace nadějná pro soutěž 

C. 

Našli jsme nový dobrý tým a společně budeme pokračovat v dobré práci v tradici Navigy. 

Až do příštích let! 

Pozvánka na Naviga večer začátek 19.00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva viceprezidenta. 

NAVIGA 

Světová organizace pro stavbu lodí a modelářství 

Weltorganisation für Schiffsmodellbau und Schiffsmodellsport 

Organisation Mondiale de Navimodelisme et de Sport Nautique 

 

Zpráva místopředsedy Dmitrii Kalmykova                                        26. 10.2019 

V roce 2019 bylo hlavní úsilí mé práce zaměřeno na následující oblasti: 

1. Nejprve jsem pracoval na organizaci mistrovství světa ve třídách NS (Maďarsko, Bánk). 

Kvůli nepřítomnosti vedoucího sekce NS. a po dohodě s prezidentem NAVIGY, převzal jsem 

roli hlavního rozhodčího šampionátu. Společně s Maďarskou federací lodního modelářství při 

přípravě a vedení mistrovství světa bylo vykonáno mnoho práce. 

V průběhu roku, jsem měl mnoho kontaktů s Józsefem Gulyásem, Janosem Kornisem k 

organizaci a pořádání mistrovství světa ve třídách NS v Bánku. Maďarští kolegové mají 

rozsáhlé zkušenosti s organizováním mistrovství v této třídě modelů; včas připravili předpisy 

pro toto mistrovství ve třech jazycích. Proto jsem svou práci zaměřil na následující oblasti: 

- vypracování rozvrhu startů, protože v souvislosti se značným počtem nahlášených modelů, 

velkého množství tříd a podle toho týmů soudců, je nutné vytvořit velmi těsný časový rozvrh 

startů. Tato práce byla provedena včas a dohodnuta s organizátory a vedoucími rozhodčích. 

V důsledku toho byl šampionát organizován s rozhodčími na svých místech u statických 

zkoušek i na startovištích bez prostojů a časových zpoždění. 

- práce s národními federacemi: pozvání týmů k účasti na soutěžích. Hlavní úkol je pozvat 

účastníky z nových zemí na mistrovství. Výsledek-poprvé se týmy z Rumunska (pouze jeden 

účastník z Rumunska ve světě MS 2017), Bulharska a Itálie zúčastnily mistrovství. Sečteno a 

podtrženo: sportovci ze 16 zemí s 328 modely se zúčastnili MS. To je nejlepší výsledek za 

posledních 10 let! Například sportovci ze 14 zemí s 278 modely se zúčastnili MS v Ornetě v 

roce 2017. Jak vidíte, růst je významný - o 50 modelů! 

- práce během mistrovství v technické komisi k projednání o změně pravidel sekce NS ve 

třídě F-6 (funkční modely) a nová, ale mezi sportovci oblíbená, Třída F-2S (modely ponorek). 

2. Pomoc při přípravě a organizaci mistrovství Evropy v třídách „C“ (konalo se 08.31-

08.092019 v Bulharsku, Burgas). Mistrovství bylo organizováno a pořádáno bez finančních 

nákladů NAVIGY. Pozval jsem a také se zúčastnili mistrovství modeláři z Velké Británie a 

Švédska. 

Mistrovství proběhlo úspěšně, bylo na něm představeno velké množství modelů -174 z 10 

zemí (například na mistrovství Evropy v roce 2017 bylo 161 modelů z 8 zemí), podotýkám, 

že mistrovství Evropy ve třídách „C“ za posledních 20 let zúčastnilo maximálně 11 zemí a 

161 modelů. A zatímco se soutěž nekonala ve středu Evropy neměli nejlepší logistiku pro 

většinu sportovců. Nicméně, úspěšná volba města u moře, roční období a dobrá práce 

pořadatele mistrovství - Bulharská federace a její prezident - Evgeny Genov, umožnily, aby 

se soutěž konala na dobré úrovni. Dovolte mi vyjádřit vděčnost našim bulharským kolegům. 

Všiml jsem si, že se v nové třídě modelů S-8 (modely ze sad dřeva a jiných materiálů), 

poprvé představené na mistrovství světa 2016, sešlo 26 modelů z 10 zemí. To prokázalo 

oprávněnost této třídy mezi modeláři. 



3. kontakty s federacemi a sportovci ze zemí východní a jižní Evropy, Austrálie a Asie v 

otázkách účasti na mistrovstvích NAVIGA. 

Dva roky jsem měl velké množství kontaktů s modeláři a vedoucími federací z různých zemí 

- především Bulharska, Polska, Rumunsko, Rusko, Kazachstán, Estonsko. Také jsem měl 

kontakty s modeláři a vedoucími klubů z USA, Austrálie a Švédska. Také jsem měl hodně 

konzultace se zástupci Maďarska, Kazachstánu, Uzbekistánu, Ukrajiny o organizaci 

mistrovství a účasti sportovců těchto zemí na soutěžích NAVIGA. 

Místopředseda Dmitrii Kalmykov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komentáře k předchozím zprávám: 

- Zástupci Čech a Polska protestovali, že byli v prezidentské zprávě uvedeni 

zkresleně. Chtěli pomoci vyřešit tento problém v FSR a navrhnout společnou akci 

v Polsku a Čechách. Poslali toto včas prezidentovi poštu. Předseda by se jim měl 

omluvit. 

- Předseda bohužel neobdržel poštu, ale je připraven se omluvit. Udělal to. 

- V rozpravě vystoupil také italský zástupce: požádal o klidnější tón. 

- Švýcarský zástupce požádal, abychom zaznamenali skutečnosti do zápisu. 

- Walter Geens: Použití věty „Byl jsem proti“ není ve zprávě prezidenta správné, 

protože rozhodnutí (o mistrovství M v Itálii) bylo rozhodnutím prezidia. Bylo to 

rozhodnutí většiny. 

- Prezident: To byla moje zpráva, a proto jsem použil „Byl jsem proti“. Přijímám 

však rozhodnutí prezidia. V minulosti měla Naviga spojení pouze s jednou 

federací z dané země. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federazione Italiana Navimodel 

Modeláři registrovaní v sekci M Navimodelu, se tímto způsobem jednoznačně 

distancují od pana Gasparina Gherarda a jeho kroků. 

Dohodněte se na práci vedoucího sekce Gherarda Mioca a celku CTS a potvrďte 

jejich plnou podporu. 

Následuje soupis a podpisy 14 členů Navimodelu 

 

Dopis italské federace Federazione Italiana Navimodel 
z 26.10.2019 

 

K pozornosti předsednictva a generálního zasedání 

Navimodel byl založen v roce 1942 a je jedním ze zakládajících členů Navigy. Za 

posledních 23 let jsme propagovali aktivitu sekce M pravidelným italským 

šampionátem a v roce 2017 se dva z našich členů zúčastnili mistrovství světa 

v Maďarsku Neporušili jsme žádný z článků statutu Naviga a bez ohledu na to 

nám byly odebrány oba mandáty pro sekci M a FSR. 

Nebyli jsme informováni o motivacích a nedostali jsme šanci se odvolat rozhodčí 

komisi. 

Toto chování je nepřijatelné a je v rozporu se statutem Navigy. 

Dopis o tomto záměru, který poskytl mandát FIM, je s datem 01/11/2018, 21 dní 

před odebráním zaslané Navimodelu, je to normální? 

Na obou dopisech je pouze podpis bývalého generálního tajemníka, nikoli však 

váš pane prezidente, toto rozhodnutí mělo být ratifikováno Generálním 

zasedáním a s ohledem na předčasné odstoupení generálního tajemníka a také 

váš chybějící podpis, pane předsedo Navimodel považuje tyto dopisy za neplatné. 

V duchu úcty ke všem členským zemím a statutu Naviga oficiálně požadujeme 

být vzati zpět do NAVIGY v obou sekcích M a FSR 

Rádi bychom vám připomněli, že vedoucí sekce M, pan Walter Geens, navázal 

vztahy s členem Navimodelu a rozhodli se s ním uspořádat evropské mistrovství 

v roce 2018 v Itálii, přičemž zprávy zveřejnil na webových stránkách Naviga, aniž 

by předem informoval Navimodel.  

Tento druh žádosti musí pocházet od národní federace a rozhodně ne od jediného 

člena a vedoucí sekce M Navigy nemůže národnímu federaci něco takového 

uložit. 

V interním ověřovacím procesu pokračoval ve vztazích se stejným členem 

Navimodelu a během zkušební fáze je oficiálně obhajoval. Přišel do Itálie na 

jedno oficiální setkání s výše zmíněným členem, aniž by ho Navimodel pozval, 

aniž by o návštěvě informoval. 



Z výše uvedených důvodů se domníváme, že vůdce sekce M porušil čl. 4 bod 2 

statutu Naviga, ve kterém NAVIGA musí respektovat svobodu jednání každého 

člena země a nesmí zasahovat do jejich vnitřních záležitostí. 

Pokud provedeme pouze jednostranné vyhodnocení události, věříme, že vedoucí 

sekce M přijal záměrně využívaná rozhodnutí a v některých případech v rozporu 

se statutem NAVIGA. 

Jsme si jisti, pane prezidente, že obnovíte správný a předpisy respektující stav a 

že taková nekalá událost, ke které došlo u Navimodelu, nikdy nenastane u 

žádného jiné členské země. 

Vedoucí sekce M (Navimodel) 

Gherardo Mioc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gherardo Mioc (federace Navimodel) četl dopis, ve kterém psal o tom, jak byl 

jejich mandát zrušen ve třídách M a FSR, a jak by chtěli mít mandáty zpět. Také 

napsal, že vedoucí sekce M Walter Geens navázal spojení s jedním z jejich členů 

a rozhodl se s ním uspořádat evropské mistrovství, aniž by se zeptal vůdců 

Navimodelu. 

- Poté proběhla krátká debata (zástupce Navimodelu, zástupce Italské federace 

lodních motorů (IPBF) a Waltera Geense) o tom, která organizace by měla 

zastupovat Itálii v Navize. 

- Prezident: Naviga nezasahuje do vnitřního fungování zemí, ale rád by do své 

činnosti zapojil více sportovců. 

- Zdenka Dostalová se zeptala prezidenta na jeho mnoho cest a na jejich 

výstupy, pokud jde o Navigu. Pokladník odpověděl: Prezentace Navigy na 

veletrzích hraček může přivést lidi k modelování lodí. Zdenka Dostalova uvedla, 

že by bylo příjemné zveřejnit tyto výsledky na domovské stránce. 

- Janos Kornis souhlasil se Zdenkou Dostálovou, vedoucí sekcí by se měli snažit 

shromažďovat informace a výsledky pro domovskou stránku. 

- Prezident hovořil o době, kdy navštívil starého polského soudce v Polsku, který 

má spoustu dokumentů o počátcích Navigy. Věnoval jim velké úsilí a pro 60. 

výročí by je chtěl vydat jako knihu. 

- Zástupce IPBF se zeptal prezidenta: Jaký je vztah mezi předsednictvem a 

členskými zeměmi. Každý chce vědět, za co platí peníze. 

- Zdenka Dostalová: Bylo by dobré stanovit lhůty v práci, jako je výše uvedený 

sběr údajů. Pokud nemůžete dokončit projekt včas, je těžké vést světovou 

organizaci. 

- Prezident věří, že pro Navigu velmi tvrdě pracoval jako vedoucí i v soukromí. 

 

6. Zpráva vedoucích sekcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva Mistrovství světa A / B 2019. 

Vážené dámy a pánové 

Mistrovství světa A / B se konalo od 29/29/2018 do 08/04/2019 v Pazardzhik, Bulharsko. 

Mistrovství se zúčastnili zástupci všech zemí registrovaných v NAVIGA A / B a letos se jejich 

počet zvýšil díky týmu Běloruska v čele s významným sportovcem Igorem Borisovem. 

Na šampionátu bylo představeno 108 modelů. 

Před zahájením mistrovství dne 30. července 2019 se konala technická konference na 

začátku které vedoucí sekce A / B požádal a vyzval účastníky, aby dobrovolně poskytli 

humanitární pomoc dlouhodobému organizátorovi a technickému řediteli MS a ME se 

konaných v Pazardžiku, panu Dimitar Ganchev, jehož léčba vyžaduje neodkladnou operaci v 

Turecku. 

Zástupci všech týmů na tento návrh jednomyslně odpověděli! 

Bylo by hezké, kdyby se zástupci jiných sekcí NAVIGA zúčastnili této humanitární akce! 

Uskutečnily se volby vedoucího sekce, výsledkem bylo jednomyslné zvolení Hrachya 

Shahazizyan. 

Po technické konferenci se konalo zasedání poroty. 

I přes horké počasí se šampionát konal na vysoké sportovní úrovni a byly stanoveny 4 

světové rekordy - 2 junioři a 2 senioři. 

Je třeba poznamenat, že při s nesnesitelném teplu všichni pracovali s velkým nasazením a 

využili každou příležitost pro intenzivní trénink k dosažení vysokých sportovních výsledků. 

Soutěže se konaly v přátelské atmosféře bez protestů. 

Panel rozhodčích vedený hlavním rozhodčím Světlomirem Sandevem držel šampionát na 

vysoce profesionální a objektivní úrovni. 

Během šampionátu byly předloženy návrhy na zavedení některých změn pravidel, které 

provede vedoucí sekce a předloží NAVIGA ke schválení. Tyto byly projednány. 

Během závěrečného ceremoniálu mistrovství, kromě medailí a diplomů, vítězové v 

jednotlivých třídách byly oceněny personalizovanými šálky „Georgi Mirs“, „Genadi Trukhan“, 

„Philip Stefanov “,„ Vladislav Subotin “,„ Pro Radeva “,„ Konstantin Pacchoria “, což se již 

stalo dobrou tradicí. 

V závěrečné řeči vedoucí sekce A / B NAVIGA vyjádřil vděčnost starostovi města Pazarzhek, 

panu Popovovi, za podporu poskytovanou mistrovství světa, technickému řediteli a 

organizátor mistrovství panu Dimitarovi Ganchevovi, který každý rok s velkým nadšením dělá 

vše pro to, aby vedl mistrovství na vysoké úrovni, zástupcům Bulharské federace 

modelářského sportu, porotě soudců v čele s hlavním soudcem Světlomirem Sandevem, 

seniorským soudcem Sergejem Demidenkem, výkonným tajemníkem Larisou Paskhalovou, 

soudci Altemir Vodenicharova, Asen Arsenov, Tom Černov za jejich cílevědomou a obětavou 

práci a všem účastníkům za jejich lásku, za jejich touhu a poctivý sportovní boj! 

Vedoucí sekce A / B NAVIGA 

Hrachya Shahazizyan 

 



Zpráva o činnosti sekce Naviga C 

Vedoucí sekce, Martin van Gelderen. 

Dámy a pánové.                                                                říjen 2019, 

 

Toto je moje zpráva za poslední dva roky. Rok 2018 byl pravidelným rokem pro MS a toto 

bylo organizováno v Galati v Rumunsku. Rozsáhlá zpráva již byla vydána na webových 

stránkách Naviga. Hnací silou této události byl Daniel Ciosu a jeho tým. Místem konání byl 

sál University Galati za podpory města a různých společností. 

Bylo to perfektní místo pro naše mistrovství, přišlo mnoho modelářů a kvalita byla, jako vždy, 

velmi dobrá a bylo uděleno mnoho medailí. Na setkání jsme diskutovali o mnoha případech a 

ve volbách jsem byl vybrán na další dva roky. Tradiční večerní banket / párty byl dobře 

organizován se spoustou nápojů a jídla a byl úspěšným večerem Ještě jednou chci 

poděkovat za organizaci tohoto šampionátu!  

Tolik k roku 2018. 

V letošním roce proběhlo mistrovství Evropy ve třídě C. Přestože vzhledem k finanční situaci 

v Navize nemůže být podpora pro evropské mistrovství žádná, bulharská svazová federace 

požádala o organizaci bez podpory Navigy. A tak byl v Burgasu na pobřeží Černého moře 

uspořádán šampionát. Byla nalezena skvělá lokalita v kulturním centru "Sea Casino", přímo 

na pláži a dostatečně velká pro všechny modely. Navíc bylo centrum města blízko, dobré pro 

účastníky a přišlo se podívat také mnoho návštěvníků na naše modely. Zkušenosti 

organizačního týmu vedeného Evgeny Genovem byly jasně patrné. Všechno proběhlo 

hladce a nebyly tam žádné problémy. Se 183 registrovanými modely, rozdělenými do všech 

tříd, můžeme mluvit o dobré účasti na evropském šampionátu. A samozřejmě s vynikající 

kvalitou, jako obvykle, mnoho medailí předávaných na slavnostním předávání cen. 

Provedl jsem několik změn v pravidlech, ale dosud nebyly zveřejněny, protože neexistuje 

tajemník. Kromě toho je anglický text zkontrolován a v případě potřeby opraven. 

V příštím roce se bude konat MS v Chorvatsku, v místě Rijeka, a příprava již začala. Existují 

však některé problémy, které je třeba Doufejme, že se to splní.  

Bylo mi potěšením být vedoucím sekce této třídy a děkuji všem, kteří mě poslali E-maily s 

návrhy nebo tak podobně za spolupráci a důvěru a přeji všem v této třídě hodně úspěchu a 

dobrého zdraví. 

Martin Van Gelderen 

vedoucí sekce C Naviga 

 

 

 

 

 

 



Zpráva sekce M 2019 

Vrcholem roku 2019 bylo bezpochyby mistrovství světa v Trevisu. Skvělá lokalita velmi 

nadšená skupina lidí, kteří se snaží vše vést dobrým způsobem. S celkem 248 účastníky a 

518 registrovanými loděmi, třídy týmu nezahrnuty, byla velmi dobrá účast ze 17 různých 

zemí. Přes velmi vysoké teploty v srpnu v Itálii občasná bouřka (jedna byla tak velká, že 

zaplavila i hlavní stan), byla atmosféra vynikající a mezi všemi účastníky bylo skutečné 

kamarádství. Nešťastně jsme také měli smůlu v kempu, kde pronajatý karavan od někoho z 

rumunského týmu kompletně shořel a nešťastného chlapa zůstal jen s oblečením! Mnoho lidí 

se přihlásilo, aby alespoň pomohli nešťastným klukům. Bylo zde mnoho závodů na vysoké 

úrovni a téměř podle tradice bylo vytvořeno několik nových báječných rekordů. Ti, kteří viděli 

některé z těchto rekordů, se nyní ptají, kdy bude překonána bariéra pod 9 sekund ve F1-E a / 

nebo je možné nový rekord F 3-E ještě vylepšit. Bylo vytvořeno několik nových národních a 

kontinentálních rekordů, všem gratuluji! 

Na zasedání technické komise se hlasovalo o některých závažných rozhodnutích, a to velmi 

konstruktivním způsobem, jak rozhodovat, nikoli diskutovat. Zlepšenou komunikací mezi 

příslušnými vedoucími národních sekcí M můžeme omezit čas potřebný pro takové setkání 

TC na absolutní minimum. Rok 2019 byl zatím rokem, který nás provedl několika vážnými 

změnami, pokud jde o to, jak spravujeme moderní technologii baterií. Zdá se, že nyní 

konečně zastavíme stále rostoucí (skutečnou?) Kapacitu baterií a doufáme, že nyní můžeme 

situaci konečně stabilizovat na velmi dlouhou dobu. Pouze s jednou (oprávněnou) stížností 

na použitý materiál pro bóje nedošlo k žádným protestům proti žádnému rozhodnutí, což 

dokazuje, že rozhodčí odvedli dobrou práci. Kvůli nemocem a rodinným záležitostem jsme 

museli provést změny rozhodčích na poslední chvíli, ale s pomocí některých velmi 

nadšených mladých lidí se nám podařilo všechno udělat. Velké díky těmto lidem, myslím, že 

všichni víme, kdo to je. 

Geens Walter 

Vedoucí sekce M Naviga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti vedoucího sekce NS Naviga 

Vedoucí sekce Janos Kornis 

Dámy a pánové,  

letos jsem byl v Bánku během mistrovství světa zvolen. Byl jsem také generálním 

sekretářem tohoto mistrovství, a proto nechci tuto událost podrobně hodnotit. Jen některá 

fakta: Byl to 3. světový šampionát za posledních devět let. Měli jsme přibližně 350 modelů ze 

17 zemí. Pevně doufám, že se jednalo o úspěšnou akci a soutěžící odešli domů s dobrými 

vzpomínkami. Svou práci jsem začal den po mém zvolení organizováním dvou workshopů. 

Cílem prvního bylo shromáždit nápady pro kategorii F2-S, dokončit pravidla. Předmětem 

druhé kategorie byla kategorie F6 s cílem obnovit tuto kategorii. Oba workshopy byly velmi 

úspěšné a na základě osobního setkání jsem dostal spoustu návrhů z Ruska, České 

republiky, Německa a Maďarska. Souhrnně jsem tyto návrhy shrnul a roztřídil a jsem 

připraven na nich spolupracovat s technickou komisí. Rád bych vytvořil tuto technickou 

komisi v listopadu, abychom mohli příští rok zavést nová pravidla.  

Moje plány do blízké budoucnosti:  

- Rád bych zorganizoval mezinárodní kurz pro rozhodčí v sekci NS. 

- Chtěl bych navštívit národní mistrovství (např. Polsko, Německo), abych měl osobní 

setkání.  

- Chtěl bych častěji používat webovou stránku Naviga, prezentovat svou práci transparentně  

- rád bych používal nové technologie (internetové hlasování, setkání Skype atd.)  

Vedoucí sekce Janos Kornis NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva vedoucího sekce 

Sekce S 

Generální zasedání Naviga 26. října 2019 

 

V roce 2019 se ve Wagrowiec v Polsku konalo mistrovství světa v sekci S. Akce se konala 

od 15. do 27. června. 95 seniorů a 37 juniorů z 11 různých zemí se při třech různých 

plavbách Naviga plavily o titul „Mistr světa“ třídy: F5-M, F5-E a F5-10. 

Pořadatelský tým vždy plnil svůj úkol. Přišli s vynikajícím operačním týmem a společně s 

dalšími oficiálními rozhodčími Naviga byla provedena perfektní akce.  

22. června se konala schůze sekce S. Zúčastnili se vedoucí týmů z 9 zemí: (Rusko, Ukrajina, 

Rakousko, Čína, Francie, Litva, Polsko, Německo, Bělorusko). Schůze sekce zvolila 

předchozího vedoucího sekce, aby se stal vedoucím sekce znovu na další období.  

Změnilo se malé množství navrhovaných pravidel, které vypracuje vedoucí sekce a přidá se 

do seznamu Navrhovaných plachetních pokynů. Kromě toho nebyly vyžadovány žádné 

zásadní změny pravidel.  

Pro další mistrovství nebyl žádný návrh z žádné země. 

Karl Heinz Buchegger 

Vedoucí sekce, sekce S Naviga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Zpráva pokladníka a revizorů. 

Michaell Dahm 

Daňový poradce 

Profitdeterminace 

Profitdetermination - § 4 Abs. 3 EStG  Od 01.11.2018 do 31.10.2019 

Naviga – mezinárodní spolek, Vídeň 

01210 

 

Naviga – mezinárodní spolek Vídeň 

A  Příjmy          

Příjmy různé země     21 260,00€ 

Příjmy sekce M       2 700,00€ 

Příjmy sekce F5         580,00€ 

Příjmy celkem     23 940,00€   23 940,00€ 

 

Výdaje 

Cestovní výdaje prezident        367,50€ 

Cestovní výdaje pokladník     2 397,29€ 

Celkem Cestování       2 764,79€    2 764,79€ 

 

Poštovné         750,30€ 

Telefon            50,00€ 

Kancelářské potřeby          60,00€ 

výdaje Naviga Information        760,00€ 

Právní a poradentské náklady     1 760,10€   

Poplatky           194,85€ 

výdaje Sekce M       5 370,00€ 

výdaje Sekce NS       2 000,00€ 

Výdaje Sekce C          860,00€ 

Výdaje Sekce FSR          215,00€ 

Výdaje Sekce AB       3 000,00€ 

Výdaje Sekce F5       2 000,00€   17 020,25€

  

Celkové náklady 

Celkové provozní výdaje        19 785,04€ 

Zisk              4 154,96€ 

 

V Moers, 25.října 2019 

 

 

bankovní akcie       0,00€ 

hotovost        9 095,26€ 

 

 

 



Zpráva pokladníka NAVIGA 

Finanční situace společnosti Naviga je v současné době solidní. Jeden problém však musí 

být vyřešen co nejdříve, skutečná Naviga neobdrží žádný bankovní účet v celé oblasti EU. 

Každé sdružení musí vyřešit problém praní špinavých peněz v evropské oblasti. 

Potřebujeme proto výpis z vídeňského obchodního rejstříku. To se dosud nepodařilo, protože 

generální tajemník odstoupil a nepředložil toto a kopii nepředal předsednictvu, což musí být 

prokazatelné. Nové předsednictvo by mělo tento problém vyřešit co nejrychleji.  

Konference (generální zasedání) by měla diskutovat o příspěvcích členů a vstupních 

poplatcích. Měl by se snížit příspěvek - členský příspěvek například na 200 EUR na zemi a - 

50, - Euro za sekci? 

Bude stále podporována země, která organizuje mistrovství světa? Může se sejít velkou 

konkurenci, když neexistuje podpora od světového sdružení? 

Zde je příklad. 

Náklady:           Vedoucí sekce:    2 000€ 

Reprezentant Navigy  1 000€ 

Využití Navigy   2 000€ 

Souhrn:       5 000€ 

Příjmy Naviga:      2 100€ 

Náklady Naviga:      2 900€ podpora 

 

To ukazuje, že Naviga podporuje organizátory ve všech sekcích. Pokud by to mělo být 

přepočítáno, může být příspěvek snížen. Sekce, jako je plachtění, musí nadále podporovat, 

nebo bychom se měli takových sportovců zdržet? V současné době je vedoucí sekce v Číně 

a také zde vznikají cestovní náklady.  

 

Pak by měly být projednány cestovní náklady subjektu, například prezentace během veletrhů 

v Lipsku, Dortmundu a v budoucnosti Friedrichshafenu. V Lipsku a Dortmundu je zastoupena 

Naviga, představili jsme všechny sekce, bylo zodpovězeno mnoho otázek, zájem je vysoký. 

Bude to prováděno dál? Hledáme pomocníky. Ubytování by pak měla zaplatit Naviga. 

 

 

 

 

 

 

 



- Revizor oznámil, že zkontroloval všechny faktury a zjistil, že jsou všechny 

částky je v pořádku. V jednom případě byla smíchána jedna faktura mezi NS a C. 

8. Schválení činnosti předsednictva a pokladníka 

- Heinz Althaus provede další tři kroky. Nejprve schválení činnosti předsednictva 

hlasováním rukou. Výsledek: jeden proti, jeden se zdržel hlasování, generální 

zasedání hlasovalo o odvolání prezidia. 

9. Jmenování volební komise 

- Heinz Althaus vede hlasování, polský zástupce pomáhá jeho práci jako právník. 

- Existují dva týmy, pro které se může hlasovat: 

1 .: Dieter Matysik (prezident), Dmitriy Kalmykov (1. místopředseda), Karl-Heinz 

Buchegger (2. místopředseda), Michael Dahm (pokladník), Thomas Reinhard 

(generální tajemník) 

2 .: Walter Geens (prezident), Zdenka Dostalova (1. místopředseda), Jaroslaw 

Leoniec (2. místopředseda) Daniel Ciosu (generální tajemník), Adrian Stolarek 

(pokladník) 

- Těsně před hlasováním oba vedoucí týmu shrnuli svůj program. 

10. Hlasování 

- Heinz Althaus a právník sčítali hlasy: Tým 1: 28, Tým 2: 55 Zdržení se 

hlasování: 2. 

- Po hlasování jim Dieter Matysik poděkoval za sčítání hlasů a všem ostatním za 

hlasování. Přeji vše nejlepší novému prezidiu. 

- Nový prezident Walter Geens zdůraznil, že by rád spolupracoval se všemi a 

poděkoval jim za podporu. 

11. Převod agendy jednání na nové prezidium. 

- Po polední přestávce vede jednání nové prezidium. 

- Walter Geens si přeje, aby nové předsednictvo dostalo všechna hesla co 

nejdříve 

12. Přijímání nových členů a vyloučení členů 

Žádný 

13. Ocenění 

Žádný 

14. Návrhy (podané včas a pozdě) 

- Prezident: Je důležité najít všechny právní dokumenty, které společnost Naviga 

prokazuje že existuje jako mezinárodní nezisková organizace. Rovněž je nutné 

najít zakládací dokumenty a předat je novému prezidiu. Nové prezidium žádá 



předat všechna hesla, TAX čísla, do konce listopadu 2019. Na základě toho není 

nutné hlasovat o bodech v části „Finanční a právní transparentnost“. 

- Dieter Matysik: Staré prezidium je připraveno ke spolupráci, ale po 60 letech 

není snadné najít dokumenty. 

- Prezident: Je nezbytné snížit celkové náklady. S využitím internetu je práce 

prezidia snazší a rychlejší. Pořádání schůzek generálního zasedání každé čtyři 

roky také sníží náklady. 

 

Návrh České republiky: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K rukám: Dieter Matysik, Michael Dahm, Dmitrij Kalmykov,  

Kopie: Karl Heinz Buchegger, Hrachya Shahazizyan, Martin van Gelderen, Walter 

Geens, Hans-Jurgen Borchers, Piotr Jarzabek  

Věc: NÁVRH na generální zasedání NAVIGA 2019  

________________________________________________________________ 

Vážené předsednictvo Naviga,  

děkuji za pozvání na generální zasedání Naviga 2019. Svaz modelářů ČR bude 

zastupovat: - Zdenka Dostálová, místopředsedkyně klubu lodních modelářů 

(KLoM), Svazu modelářů ČR. NÁVRH, o kterém bychom chtěli hlasovat během 

generálního zasedání:  

Finanční a právní transparentnost  

1) Prezidium (které bylo odpovědné za Navigu v období 2015–2019) zveřejní do 

konce listopadu 2019 na webové stránce Naviga.org podrobnou finanční zprávu 

(náklady na fakturu, výnosy za transakci) za poslední 4 roky.  

2) Prezidium (které bylo v období 2015–2019 odpovědné za Navigu) zašle e-

mailem všem zástupcům členských států do konce listopadu 2019 podrobnou 

finanční zprávu (náklady na fakturu, výnosy za transakci) za poslední 4 roky.  

3) Od nynějška bude podrobná online finanční zpráva k dispozici na webových 

stránkách. Úkol pro prezidium (voleno na období 2019-2023).  

4) Prezidium (které bylo odpovědné za Navigu v období 2015–2019) zveřejní do 

konce listopadu 2019 na webových stránkách Naviga.org kopii všech 

právních dokumentů, které prokazují, že Naviga existuje jako mezinárodní 

nezisková organizace.  

5) Prezidium (které bylo v období 2015–2019 odpovědné za Navigu) zašle e-

mailem zástupcům všech členských států do konce listopadu 2019 kopii všech 

právních dokumentů, které prokazují, že Naviga existuje jako mezinárodní 

nezisková organizace.  

6) Prezidium (které bylo odpovědné za Navigu v období 2015–2019) zajistí 

originály zakládacích dokumentů a předá je prezidiu (zvoleno pro období 

2019–2023).  

7) Prezidium (které bylo odpovědné za Navigu v období 2015-2019) zajistí 

přístup (včetně hesel) na web Naviga.org a předá jej prezidiu (zvoleno 

pro období 2019-2023).  

8) Prezidium (které bylo v období 2015-2019 odpovědné za Navigu) zajistí 

přístup (včetně hesel) k bankovnímu účtu Naviga a předá jej prezidiu 

(zvoleno pro období 2019-2023).  

Poznámka: Body 6-8 budou jednodušší, pokud bude prezidium (2015-2019) 

pokračovat ve své práci  

 

Komunikace  



1) Komunikačním jazykem používaným Navigou je angličtina. Jakékoli další 

náklady na překlad zaplatí členský stát.  

2) Prezidium (zvolené na období 2019-2023) může použít elektronické způsoby 

schůzek a hlasování namísto dopisu nebo osobně, aby snížilo náklady.  

3) Hlasování o obecných tématech Naviga je možné každý rok, hlasování každou 

členskou zemí e-mailem (hlasování připravuje generální tajemník Naviga), 

zaslané všem členským státům (jediné kontaktní místo - seznam vedený 

pokladníkem) - termíny (viz další bod), v kopii všichni členové prezidia hlasování 

e-mailem „odpověď všem“ - ANO / NE / zdržení se - pokud odpověď nebude 

doručena včas, hlasování není platné  

4) Hlasování o tématech sekce je plně v kompetenci každé sekce (je odpovědný 

vedoucí sekce).  

5) Prezidium (zvolené na období 2019-2023) bude prostřednictvím webové 

stránky informovat členské státy o zprávách, pravidlech, událostech, výsledcích, 

záznamech a administrativních krocích Naviga. Každá členská země je 

odpovědná za její dodržování.  

Členství  

1) Prezidium (zvolené na období 2019-2023) může snížit členský poplatek na 

základě výpočtu finanční zprávy a skutečných výdajů bez jakéhokoli dalšího 

hlasování.  

2) Další volby prezidia se budou konat jeden po druhém, nikoli jako celý tým. 

Volby se budou konat po funkcích - prezident, 1. místopředseda, 2. 

místopředseda, generální tajemník, pokladník.  

3) Předsednictvo (zvoleno na období 2019-2023) stanoví přesné lhůty pro 

vyhlášení ME / MS (nejpozději do 15. listopadu roku před událostí).  

4) Předsednictvo (zvoleno na období 2019-2023) stanoví přesné lhůty pro 

navrhování a hlasování o změnách obecných pravidel (nejpozději do 30. září roku 

před uskutečněním změny).  

5) Předsednictvo (zvolené na období 2019-2023) stanoví kroky, které je třeba 

splnit, aby se stal členem olympijského výboru nebo SportAccord nebo jakékoli 

jiné organizace s cílem získat výhodu pro členské země.  

ME / MS  

1) Naviga nezmění pořadatele pro pořádání MS / ME. A Naviga nebude pořadateli 

platit žádný příspěvek na organizaci ME / MS. A výše startovného pro seniory je 

plně v kompetenci pořadatele. A startovné pro juniory je nula (junioři startují 

zdarma).  

2) Jako zástupce Navigy během MS / ME je nutný pouze vedoucí sekce.  

S pozdravem,  

Zdenka Dostálová, Česká republika místopředsedkyně KLoM 20.10.2019 v 

Rychnově nad Kněžnou, Česká republika 



- Jediný návrh, český byl projednán na generálním zasedání a bylo o něm 

hlasováno: 

- Komunikační jazyk: proti: 13 zdrželi se: 12 pro: 70 

- Elektronické hlasování: proti: 0 zdrželi se: 1 pro: 94 

- Jedno hlasování v roce: proti: 0 zdrželi se: 0 pro: 95 

- Právo na snížení členského poplatku: proti: 12 zdrželi se: 2 pro: 81 

- Hlasování o členech předsednictva samostatně: proti: 15 zdrželi se: 8 pro: 72 

- Změna obecných pravidel ke konkrétnímu datu: proti: 8 zdrželi se: 18 pro: 69 

- Zveřejnit obecná pravidla do 30. září: proti: 0 zdrželi se: 3 pro: 92 

- Kroky pro členství v olympijském výboru: proti: 0 zdrželi se: 0 pro: 95 

- Naviga nebude platit a nebude požadovat 10 EUR (pořádání MS): proti: 19 

zdrželi se: 0 pro: 76 

- Naviga je na soutěžích zastoupena pouze vedoucím sekce: proti: 0 zdrželi se: 

10 pro: 85 

 

- Předsednictvo mělo dále na pořadu jednání ruský otevřený dopis.             

Walter Geens: mnoho bodů je shodných s českým návrhem, napíše dopis panu 

Zhornikovi a požádá ho, aby svůj návrh vypracoval. 

- Některé připomínky: 4. a 5. bod jsou totožné s českým návrhem, 6. bod 

nemůže být zaveden do roku 2020 z důvodu krátkého času. 

- Komentář k 7. bodu: Vedoucí sekce je odpovědný za výběr rozhodčích po 

konzultaci s organizátory. 

 

Dopis Ruské federace prezidiu Naviga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezidiu NAVIGA  

Otevřený dopis od Ruské federace lodního modelářství  

FSS Ruska je od roku 1966 aktivním členem světové organizace NAVIGA pro 

modelářské stavitelství a modelářství. Za poslední roky jsme nashromáždili 

obrovské zkušenosti s účastí, organizováním a prováděním rozvoje lodního 

modelářství ve světě. Rusko bylo vždy angažovaným a aktivním účastníkem 

těchto akcí. S přihlédnutím ke všem našim zkušenostem musíme tedy říci, že 

bohužel za posledních 12 let došlo pod záštitou NAVIGA k určitým negativním 

trendům ve vývoji lodního modelářského sportu.  

- počet zemí účastnících se mezinárodních soutěží se snížil - počet členských 

zemí NAVIGA také klesl - počet hlavních událostí zaměřených na stavbu lodí 

organizovaných společností NAVIGA se snížil - výkon rozhodčích na těchto akcích 

je nespravedlivý a neobjektivní - neexistuje jasný systém zavádění změn v 

pravidlech soutěží - úroveň odpovědnosti orgánů NAVIGA je extrémně nízká - 

Členové NAVIGA nemají přístup k informacím o zakladatelských a registračních 

dokumentech společnosti Naviga - ve finančních otázkách není transparentnost  

Všechny tyto negativní trendy již donutily mnoho sportovců a národních federací 

opustit soutěže NAVIGA a založit alternativní mezinárodní asociace (FSR – 

IMBRA).  

S blížícím se koncem funkčního období současného prezidia se domníváme, že je 

nezbytné projednat a hlasovat o navrhovaných krocích na generální shromáždění 

NAVIGA, dříve než budou vybráni členové prezidia. Cílem těchto kroků je vrátit 

NAVIGA zpět svůj status a úroveň světové organizace spojující všechny národní 

sportovní federace lodního stavitelství.  

Návrhy týkající se změn ve fungování Navigy z FSS Ruska  

1. Nové prezidium NAVIGA by mělo představitelům národních organizací pro 

lodní stavitelství předložit své základní dokumenty: platné zakládací listiny a 

registrační dokumenty. To by mělo být provedeno co nejdříve.  

2. nové prezidium NAVIGA by mělo změnit finanční politiku zavedením 2 druhů 

ročních poplatků  

a) členský poplatek placený národní federací. Opravňuje národní tým k účasti na 

všech akcích NAVIGA, k získání rozhodčích licencí od NAVIGA a k hlasování o 

různých otázkách NAVIGA.  

b) individuální poplatek, který dává právo účastnit se akcí NAVIGA jako 

sportovec nebo soudce, i když dojde ke střetu s národní organizací lodního 

stavitelství. Tento poplatek však nedává hlasovací právo v NAVIGA  

3. Výše poplatků by měla být definována podle nákladů potřebných pro efektivní 

fungování NAVIGA  

4. Kdykoli se koná soutěž NAVIGA, měla by existovat písemná dohoda mezi 

NAVIGA a organizátorem. dohody by měly stanovit povinnosti a odpovědnosti 

stran, výši startovních poplatků a poplatků NAVIGA.  



5. NAVIGA by mělo být povinno vypracovat a zveřejnit kalendář událostí 

nejpozději do 15. prosince (roku předcházejícího soutěžnímu období). tento plán 

by měl zahrnovat soutěže, jejichž status není nižší než evropské mistrovství.  

6. pokud není kalendářový zveřejněn, jsou členové NAVIGA osvobozeni od 

ročních členských poplatků pro nadcházející rok. Pokud plán zahrnoval nezbytné 

události, ale později byly zrušeny, mají země, které zaplatily své poplatky, nárok 

na plnou náhradu.  

7. změnit složení rozhodčích týmů následovně: pořadatel by měl předložit návrh 

verze seznamu rozhodčích spolu s pozvánkou. země, která poslala svou přihlášku 

včas (podle ustanovení pořadatele), by měla mít právo odmítnout kteréhokoli ze 

soudců v seznamu.  

Budou-li naše návrhy a připomínky zanedbány, nebo pokud prezidium nepředloží 

podklady a registrační dokumenty NAVIGA, použije FSS Ruska své právo jednat 

jako autonomní organizace, která má právo účastnit se / být členem a zřídit 

jakoukoli mezinárodní organizaci v oblasti lodního stavitelství.  

Vladimír Žornik  

Prezident FSS Ruska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Diskuse a hlasování o přijetí nových pravidel sekcí 

Žádný 

 

16. Všechno, na co se program nevztahuje 

Žádný 

 

17. Konec Valného shromáždění 

 

Valné shromáždění uzavírá prezident v 17:17 

 

 

Zapsal: pan Janos Kornis 

Přeložil: Stanislav Jakeš KLoM 

 


