
Poznámky ze zasedání Naviga sekce C konané dne 16.9.2021 při MS v Rijece 

Zasedání vedl vedoucí sekce C Martin van Gelderen 

Zasedání se zúčastnili zástupci: Běloruska, Bulharska, Česka, Holandska, Chorvatska, Itálie, Polska, 

Rumunska, Ukrajiny, většinou z řad rozhodčích. Za českou stranu se zúčastnili Ondřej Mráz a Stanislav 

Jakeš. 

Martin nejprve přednesl pár poznámek k probíhajícímu MS, několik problémů z počátku MS – 

fungování sekretáře, stravování rozhodčích bylo vyřešeno. K průběhu vlastní soutěže padlo několik 

upozornění k pravidlům.  

1. Dokumentace – celkový plán modelu nemusí být 1:1 k modelu, může být menší, lépe se s ním 

pracuje, teprve výkresy jednotlivých detailů je vhodné mít více zvětšené (1:1 i více) 

2. Při prohlížení modelů byl zklamán, že není více využívána možnost použití kamufláže, známek 

opotřebení a pod – čl. 4.6.5 pravidel Naviga to už roky umožňuje 

3. Apeloval na důslednější kontrolu technických průkazů z hlediska správného zařazení do tříd, i 

zde na MS museli jeden model přesunout do správné třídy 

Po hodnocení MS jsme byli seznámeni s koncem funkčního období vedoucího sekce a potřeby nové 

volby. Martin, přestože ve funkci pracuje již delší dobu hodlá pokračovat i nadále. Plénum bylo 

osloveno s návrhem případného dalšího kandidáta – nebyl. Takže nastala otázka volby, k té vznesl 

poznámku p. Kalmykov (BLR), že nás není 15 a tudíž nejsme usnášeníschopní, takže byl mandát 

Martina nakonec jen prodloužen o 2 roky. 

V diskuzi si postěžoval Vadym Goshko (UKR), že opětovně tak jako v Burgasu došlo u jednoho jejich 

závodníka k odmítnutí předložené dokumentace a pro posouzení některých detailů byly použity 

znalosti rozhodčího, takovýto přístup jednoho rozhodčího by mohl být eliminován 5člennými 

bodovacími komisemi, toto takto doslova bylo řečeno jen v ruštině, při následném překladu do 

angličtiny byla přeložena jen zmínka o pětičlenné bodovací komisi. Dále by uvítal možnost se v takto 

vzniklých případech (špatný přístup rozhodčích) možnost dovolání u hlavního rozhodčího 

k přehodnocení bodování. 

K připomínce o 5členné komisi a její výhodnosti jsem se připojil i já s dalším plusem – zapracování 

nových rozhodčích – případné zcela odlišné bodování oproti zkušeným rozhodčím (jádru 3-4) 

neovlivní výsledky. Pořadatelé MS využívají stále stejnou skupinku stárnoucích rozhodčích 

s minimální obměnou, většinou vynucenou zdravotním stavem základní skupiny – letos místo Jean 

Claude Cautyho Ital Lucian Dan. 

Martin tyto připomínky poměrně rychle odmítnul – 5členná komise ano má nějaké plusy, ale 

rozšíření stávajících 9 rozhodčích na MS na 15 je pro organizátora finančně neúnosné. Zkusí toto 

téma nadhodit na generálním zasedání Navigy – příspěvek Navigy na pořádání MS. 

K odvolávání se k hlavnímu rozhodčímu má stanovisko, že nevidí důvod, proč by on nebo jiný hlavní 

rozhodčí měl vědět víc a nevěřit rozhodčímu z komise, který bodování věnoval více času. 

K představení nebo zmínce o pořadateli dalšího MS nedošlo, neoficiální informace mluví o Itálii. 

Na konci zasedání upřesnil zástupce pořadatele konání závěrečného ceremoniálu a možnosti předání 

modelů. 

Zapsal 16.9.2021 Stanislav Jakeš 


