
Zpráva o sezóně lodních modelářů sekce NS 2021  

 

Mistrovství světa 

 

Z důvodu epidemie SARS-Cov-2 a předpokládané malé účasti v dubnu 
NAVIGA odebrala soutěžím v Kaliningradu status MS. Ruští pořadatelé 
chtěli náhradou uspořádat Světový pohár začátkem srpna, i ten však byl 
začátkem července zrušen. Kaliningrad má i nadále zájem o MS, takže 
snad v roce 2022.  

 

Zprávy z Navigy 

Podzimní valná hromada byla nahrazena korespondenční podobou. 
Vedoucí sekce NS Janos Kornis plánuje školení mezinárodních 
rozhodčích sekce NS od 29.4.-1.5.2022 v Budapešti. Zmínil se i o úpravě 
pravidel (ponorky).  

 

Seriál MiČR sekce NS 

V letošním roce se nakonec konal celý 28. ročník seriálu MiČR. Po 
vyhlášení vládních opatření omezující společné akce se na jaře hlídal 
každý náznak rozvolnění – 1. a 2. soutěž musela být o týden posunuta, 
zbytek soutěží se již konal v plánovaných termínech. Posunutý termín 
prvních soutěží a risiko Covidu se trochu projevilo na účasti zejména ve 
třídách F4-A. Ve zbývajících soutěžních termínech se počty ve třídách F4-
A přiblížily k obvyklým počtům. Výrazný úbytek je u tříd s bodováním a 
parnících. Stárnoucí pole závodníků již bohužel někteří opouštějí a 
mladšími nejsou nahrazováni. 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 2021 se seriálu zúčastnilo celkem 49 (25, 55) juniorských a 
83 (76, 97) seniorských modelů. Z toho je 39 (33, 51) hodnocených 
modelů, 60 (42, 68) jezdičů – F4-A a 33 (26, 33) plachetnic. V závorce 
uvedená čísla jsou hodnoty z roku 2020, za čárkou pak počty z normálního 
roku 2019. Ve třídách plachetnic NSS byl nejvyšší přírůstek nových 
modelů i závodníků.   

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

 



 

Soustředění talentované mládeže 

Po dohodě na předsednictvu KLoM bylo ponecháno uspořádání 

soustředění mládeže plně v kompetenci sekce „mládež“.  

 

Soustředění reprezentace 

Místo zahraničního výjezdu na MS v Kaliningradě se uskutečnila 

dvě soustředění reprezentace. O jednom víkendu v červenci bylo 

s účastí 19 modelářů soustředění plachetnic NSS v Břehách u Přelouče. 

Druhá část pro modeláře s modely s motorovým pohonem se konala 

v září v Duchcově s účastí 31 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 


