
Informace o Mistrovství světa rychlostních modelů lodí kategorie FSR - V, 
které se konalo 5.8. – 11.8.2018 ve Francii – provincie Egletons 

 
Mistrovství světa se konalo pod hlavičkou mezinárodní organizace Imbra, trvalo 7 dnů a s cestou to vycházelo 
celkem na 11 až 12 dnů, vzdálenost 1 400 – 1 700 km podle toho odkud kdo jel. 
 
Původně mělo do Francie vyrazit podstatně více závodníků, ale bohužel některé asi odradila příliš velká 
vzdálenost do místa konání mistrovství světa. Měli jsme určené datum a čas, kdy se sejdeme na místě a tak 
každý jel vlastní cestou a podle svých možností.  
Prezentace a přejímka modelů už proběhla společně, organizátor ji zvládal bez problémů. 
Většina české výpravy byla ubytována v kempu, který jsme si zařídili sami cca 500 metrů od startoviště.  
Původní místo vyhrazené pořadateli jako kemp pro stany, karavany a obytná auta bylo škvárové prašné 
parkoviště bez stromů, tudíž bez jakéhokoliv stínu. 
 
 Tréninková voda byla dostupná pěšky cestou na startoviště. Tréninky zde nebyli organizované pouze časově 
omezené. Organizovaný trénink byl pouze na závodní trati vždy v podvečer, pro ty co jezdili druhý den. 
 
Závodní jezero bylo velice pěkné v okolí se spoustou zeleně a cyklostezkou, občerstvení na startovišti také 
dostačující až na sociální zařízení ve velké většině převládali tzv. Turecké toalety. 
 
Trochu nás mrzelo, že pořadatel nezajistil zastřešené startoviště. Z počátku byl zastřešený jen přípravný prostor 
pro závodníky, kteří čekali na start, ale ten vzal druhý den za své při bouřce a pořadatel jej již neobnovil. 
Tak když se šlo závodit, obnášelo to zhruba 45 minut až hodinu stání na přímém slunci při teplotě 350 C a více 
stupňů bez jakéhokoliv stínu. 
 
Přes všechny plusy a mínusy se všem pobyt líbil. Všichni se svými modely podali maximální výkony. 
 
České reprezentační družstvo čítalo 8 závodníků, z toho byli 2 junioři a 6 seniorů + 5 mechaniků. 
Šesti reprezentantům se podařilo probojovat až do finále, z nichž k nejlepším patřil zkušený David Štička, 
kterému se podařilo obsadit v kategorii FSR V 27 celkově 2. místo. 
 
Dosažené výsledky: kategorie místo a jméno 
 

   3,5 Jun.  6. Kobrle Jan,   19. Vaněrka Matěj,  
   7,5 Jun.  6. Vaněrka Matěj, 
   3,5 Sen. 30. Kobrle Josef,  34. Štička David, 
   7,5 Sen. 4. Štička David, 
   15 Sen  45. Štička David, 
   27 Sen.  2. Štička David,  32. Mátl Luděk, 
   35 Sen.  4. Vaněrka Petr,  5. Hájek Karel,  7. Mátl Luděk, 
 
Rád bych tímto také poděkoval všem účastníkům našeho repre týmu za zodpovědný přístup při účasti na MS.  
 
Pro rok 2019 je znám termín a místo konání ME, bude se konat v Polském městě Konopiska, je to poblíž 
Čenstochové. Termín je 3. – 15.8.2019 a koná se pod hlavičkou mezinárodní organizace Imbra. 

Jsou dostupné i fotky prostředí, kde se bude ME konat a orientační časový rozvrh. 

Naviga plánuje MS v Polském Jaworu, ale bohužel zatím nic oficiálně nezveřejnila. 

          Vaněrka Petr 
          vedoucí sekce FSR 
          vedoucí týmu na MS 2018 


