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                   SEKCE    C 
 

    Bulharští pořadatelé uspořádali soutěž v příjemném prostředí v 

přímořském letovisku BURGAS. Budova nedaleko od pláže vyhovovala, 

snad prostory pro soutěžní modely mohly být o málo větší. Příchod k ní 

procházel hezkým a dobře udržovaným parkem, plným denního i nočního 

života. Pořadatelé se k soutěži postavili celkem zodpovědně. 

     Cesta do vzdáleného Burgasu proběhla v celku dobře, neboť zvolená 

trasa vedla převážně po dálnicích v zapůjčeném mikrobusu našeho svazu a 

moc za zapůjčení děkujeme. 

     Na této soutěži se zúčastnilo 191 modelů z 12 zemí, a to převážně z 

východní části Evropy. Malá účast Italů, Němců i Francouzů atd. se již 

ukazuje po více roků. To ale neznamená nižší kvalitu modelů, vedle 

modelů slabší úrovně se opravdu daly i zhlédnou modely té nejvyšší 

kvality. Je dobře, že již po několik let se soutěže účastní i junioři. 

 Obsazeny byly všechny třídy sekce C. 

 

Modely hodnotily tři komise rozhodčích a je dobře, že po mnoha létech se 

hodnocení zúčastnil i náš rozhodčí Alois Vašíček. Myslím, že rozhodčí 

pracovali zodpovědně, i když z mého pohledu soutěžícího a rozhodčího na 

našich národních soutěžích, určité výhrady mám.  

 



 

 

Teď k našim soutěžícím. V třídě C1 soutěžili - Vladimír Mareš 

s modelem“ H.M.S. PANDORA“ a získal zlatou medaili a tady jsem 

přesvědčen, že v pořadí jej dva modely předběhly neprávem. Velice mile 

mne v této třídě překvapil Jaroslav Havlíček s modelem “NIAGARA“, 

který získal stříbrnou medaili. 

   V třídě C 3b soutěžil Josef Kopecký s modelem „L'AURORE 

1776“ získal zlatou medaili a první místo. 

 

   Ve velmi těžké a po mnoho let hodně obsazované třídě C3d získali Petr 

Šimek s modelem „LA SALAMANDRE“ zlatou medaili a zde to rozhodčí 

měli těžké, neboť kvalita modelů byla té nejvyšší úrovně, a Lubomír Jakeš 

získal s modelem „TORPEDO LAUNCHER“ stříbrnou medaili a zde 

rozhodčí říkají, super kvalita, ale je toho málo. 

 

     Ve třídě C7, ve které jsme také soutěžili, Tomáš Vašíček s modelem 

„H.M.S. KING GEORGE“ získal zlatou medaili a první místo. A jako 

druhý se umístil Aleš Bak s modelem „USS GAMBIER BAY“, také se 

zlatou medailí. Zde bych opět z mého pohledu umístění prohodil. I tak jsou 

oba modely světová třída. 

     A tak hodnotím tuto Evropskou soutěž v sekci C jako velmi úspěšnou 

pro Českou republiku, což dokazuje pět zlatých a dvě stříbrné medaile. 

 

     Výsledky a bodové hodnocení rozhodčích zajisté NAVIGA co nejdříve 

zveřejní. 

                         Zpracoval:   Joska Kopecký 

     

      

 

    

  

 

 
 


