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1. PLATNOST PRAVIDEL 
 

Pravidla obsahují národní žákovské kategorie pro pořádání veřejných a mistrovských soutěží 

lodních modelářů KLoM ČR mládeže do 18 let.  

Pravidla vycházejí z mezinárodních pravidel NAVIGA a dalších modelářských asociacích. 

2. PŘEHLED SOUTĚŽNÍCH TŘÍD 
 

Kategorie EX 

Třída EX-500  
Třída EX–Ž  

Kategorie NS 

Třída F4-A 
Třída F4-Bž 

Kategorie M 

Třída Mini ECO Standard 
Třída Mini ECO 
Třída F3-E 

Kategorie FSR 
Třída FSR V3,5 elévové  

Kategorie S 

 Třída FOOTY 

3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Druhy soutěží 

Soutěže pro žáky, juniory 

- Mistrovství ČR v žákovských kategoriích, 

- postupové regionální soutěže pro postup na Mistrovství ČR, 

- veřejné soutěže v žákovských kategoriích. 

 

3.2. Propozice soutěží 

3.2.1. Propozice veřejných a postupových soutěží 

Pořadatel je povinen mít propozice soutěže připraveny nejméně 14 dní před konáním 

soutěže a zaslat je vedoucímu sekce Mládež, který je vyvěsí na web SMČR. 

 

3.2.2. Propozice mistrovských soutěží 

Pořadatel MiČR v žákovských kategoriích je povinen prostřednictvím vedoucího sekce Mládež 

vyvěsit propozice mistrovských soutěží na web SMČR. Propozice musí být k dispozici 2 

měsíce před konáním. Dále je povinen zaslat na adresy pořadatelů regionálních postupových 

soutěží propozice tak, aby je obdrželi minimálně týden před konáním postupové soutěže. 

Rovněž je povinen je zaslat všem nominovaným rozhodčím, sekretariátu SMČR a předsedovi 

KLoM ČR. 

 

3.2.3. Uzávěrky přihlášek 

- uzávěrka přihlášek na mistrovské soutěže může být stanovena nejdříve 14 dní před 

konáním soutěže 

- uzávěrka přihlášek na veřejné soutěže může být stanovena 7 dní před soutěží, 

nejpozději však v den soutěže 30 minut před zahájením. 
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3.2.4. Náležitosti propozic 

- pořádající klub 

- datum soutěže 

- přesné místo soutěže (příp. dopravní doporučení) 

- kategorie, skupiny a soutěžní třídy, které se na soutěži pojedou 

- funkcionářské obsazení soutěže (pořadatelské a rozhodcovské) 

- termín a adresa, na kterou zaslat přihlášky 

- časový rozvrh soutěže 

- možnosti ubytování, občerstvení a další upozornění 

- soutěžní vklad za třídu 

- podávání protestu a výše vkladu za protest 

- možnost přiložit formulář přihlášky 

 

3.2.5. Odesláním přihlášky (příp. prezencí) závodník (družstvo) akceptuje podmínky propozic. 

 

3.3. Výsledková listina 

3.3.1. Vyhotovení 

Pořadatel vyhotoví výsledkovou listinu, která musí obsahovat tyto údaje: 

- pořadatel soutěže 

- datum soutěže 

- místo soutěže 

- soutěžní třídy 

- hlavní rozhodčí 

- ostatní rozhodčí 

- technický personál 

- počasí při soutěži 

- výsledky jednotlivých tříd s uvedením jména a příjmení, licenčního čísla, klubu, 

jednotlivých jízd a konečného výsledku 

- výsledky jsou zvlášť pro juniory (pokud jsou alespoň tři) 

- podpis zpracovatele výsledkové listiny nebo hlavního rozhodčího 

- u nominačních soutěží žáků: nominace závodníků na MiČR v žákovských kategoriích 

včetně vedoucích krajských družstev 

 

3.3.2. Zveřejnění 

Pořadatel vyvěsí výsledkovou listinu do 14 dnů na web SMČR, a rozešle všem 

rozhodčím, trenérům příslušných kategorií, předsedovi sekce a v případě Mistrovství ČR a 

postupových soutěží žáků i předsedovi KLoM ČR a sekretariátu SMČR. 

 

4. PERSONÁLNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Věkové třídy 

4.1.1. Žáci 

- mistrovských soutěží žák se mohou zúčastnit soutěžící, kteří v daném kalendářním roce 

dosáhnou minimálně 6 let a maximálně15 let. 

- veřejných soutěží žáků se mohou zúčastnit soutěžící, kteří v daném kalendářním roce 

dosáhnou věku max. 15 let. V daném roce nemá 16. narozeniny. 

4.1.2. Junioři 

Jako junior je zařazen ten závodník, který k 1. lednu následujícího roku nedosáhl 19 let věku 

(v roce soutěže je mu tedy maximálně 18 let). 
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4.2. Pomocník 

4.2.1. V každé třídě může mít závodník jednoho pomocníka (mechanika), kterého si určuje sám.  

4.2.2. U tříd Mini ECO Standart, Mini ECO, Mini ECO team a FSR V-3,5 musí být pomocník z 

bezpečnostních důvodů ve věku 12 let a starší. Mechanik pomáhá závodníkovi při přípravě 

startu až do zahájení závodní jízdy. U tříd Mini ECO, Mini ECO Standard a FSR V-3,5 může 

mechanik slovem upozorňovat závodníka na průběh jízdy (např. na převrácený i pomalý 

model). Zásadně nesmí závodníka ovlivňovat strkáním do rukou, zásahem do řízení 

(dotyk s vysílačem ap.). 

4.2.3. U tříd EX, F3, F4 a FOOTY musí být závodník od zahájení soutěžní jízdy na platě sám, 

nikdo z plata ani okolí nesmí závodníkovi radit. 

4.3. Hlavní rozhodčí 

4.3.1. Hlavní rozhodčí je hlavním sportovním vedoucím soutěže. 

4.3.2. Je oprávněn akci dočasně přerušit, předběžně diskvalifikovat soutěžící, nařídit změny na 

startovištích, i učinit jiná, pro akci potřebná rozhodnutí. 

4.4. Technický vedoucí 

4.4.1. Technický vedoucí je odpovědný za správné zařízení a technické vybavení startovišť, i za 

udržování jejich dobrého stavu v průběhu soutěže. 

4.4.2. Je odpovědný za odborné svážení modelů. 

4.4.3. K tomu musí pořadatel poskytnout potřebný počet zkušených spolupracovníků, jakož i 

odpovídající zařízení. Tito spolupracovníci podléhají technickému vedoucímu a jsou jím 

instruováni. Konkrétní zásah nařizuje vedoucí startoviště. 

4.5. Vedoucí startoviště 

4.5.1. Je na startovišti odpovědný za řádný průběh a dodržování pravidel a řídí činnost 

ostatních rozhodčích a spolupracovníků, které určuje na startoviště pořadatel. 

4.5.2. Potvrzuje výsledky dodané jednotlivými rozhodčími. 

4.5.3. Má právo přerušit průběh soutěže na svém startovišti, pokud jsou k tomu závažné 

důvody. 

5. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

5.1. Pohony modelů 

5.1.1. Jako pohony jsou povoleny elektromotory, spalovací motory a plachty, dle jednotlivých 

tříd. Náhon modelu ve třídách F4 musí korespondovat s originální lodí. 

5.1.2. U elektromotoru nesmí napětí akumulátorů přesáhnout 42 V (není-li ve třídě 

stanovena nižší hranice). 

5.1.3. Průmyslově vyráběné zdroje proudu nesmí být za účelem šetření na váze či rozměru 

opilovávané, soustružené nebo jinak upravované. Vedení závodů má právo takto 

upravované zdroje z důvodů bezpečnosti a ekologie zakázat. Z bezpečnostních důvodů je 

zakázáno stlačování nafouknutých LiPo nebo NiMH článků za použití jakéhokoli zařízení 

pro stlačování baterií do původního tvaru a velikosti, nezáleží na tom, zda před použitím, 

nebo po nabíjení, nebo po závodě uvnitř nebo mimo model. Nafouknuté pohonné články 

nesmí být z bezpečnostních důvodů nadále používány. Při druhém přestupku bude 

závodník diskvalifikován. 

Ohřev akumulátorů je dovolen na maximální teplotu 40 stupňů. Ohřev akumulátorů může 

být prováděn pouze v k tomu povolených obalech (ohřívací vak).  

Baterie typu “hardcase” jsou povoleny, pokud je obal nedílnou součástí baterie a je tudíž 

započítáván do celkové hmotnosti baterie. Pevné (nedeformovatelné) obaly, napevno 

zabudované v lodi s cílem znemožnit bateriím nafouknutí nejsou povoleny. Jakýkoli 

odnímatelný obal nebo krabička je považován za součást baterie, a tudíž je započítán do 
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celkové hmotnosti baterie. LiPo články, které jsou poškozené (díry nebo trhliny), nebo 

roztržené již nemohou být z důvodu bezpečnosti použity, a to i v případě, že je poškozen 

pouze jeden článek v sadě. 

Definice baterií typu „hardcase“ 

Průmyslově vyrobený plastový obal LiPo nebo NiMH baterií. Musí být továrně uzavřený. 

Tyto obaly nesmí být závodníkem otevřeny a započítávají se do celkové hmotnosti baterií. 

Kovové obaly nejsou dovoleny a budou klasifikovány jako stlačovací zařízení. Použití 

takovýchto zařízení vede k diskvalifikaci závodníka.  

Jakákoli likvidace baterií jinde (v depu, v přírodě) než v k tomu určeném kontejneru je 

přísně zakázána. Při druhém přestupku bude pachatel vyloučen z celého závodu. 

Organizátor musí zajistit vhodný bezpečnostní kontejner pro likvidaci baterií.  

Je vhodné použít smršťovací fólii (nemusí pokrýt celý akupack), aby bylo možné chladit 

baterie. Každý použitý akupack musí zůstat vcelku po odejmutí chladících destiček 

použitím nějakého typu stálé fixace (např. silné gumičky, lepící páska), který zajistí, že se 

články nerozpadnou po odejmutí chladících destiček. Jinými slovy akupack bez chlazení 

musí utvářet jednolitý blok. Mimo „hard case“ baterií musí akupack disponovat 30 mm 

dlouhými flexibilními kabely od každého pólu, aby se zamezilo zkratu. Tloušťka kabelů je 

definována v Příloze M-4. 

5.1.4. V kategorii M jsou povoleny pouze Ni-MH, LiFePo a LiPo pohonné články. Velikostní 

omezení jsou uvedena v pravidlech pro jednotlivé třídy. Maximální povolené napětí 

jednotlivých článků nesmí překročit 1,42 V (max. výška článku 45 mm) u NiMH, 4,23 V u 

LiPo a 3,65 V u LiFePo.  

Přebíjení pohonných článků není dovoleno. To je případ, kdy je při kontrole napětí 

naměřeno vyšší než maximální povolené napětí násobeno počtem použitých článků. V 

tomto případě závodník přebil pohonné články nebo použil nesprávný nabíjecí mód, aby 

tak získal vyšší napětí. Závodník je poté diskvalifikován z rozjížďky. Závodník musí 

nahlásit použitý typ a počet baterií tomu, kdo kontroluje napětí a váží pohonné články.  

5.1.5. Pomocné prostředky pro lepší orientaci kurzu, jako navádění přenášeným obrazem, 

ultrazvukem nebo jinými elektronickými metodami, nejsou dovoleny. 

5.1.6. U spalovacích motorů je palivo libovolné. 

5.2. Tlumení hluku, měření hladiny hluku a pravidla pro měření hluku. 

Platí pro kategorii FSR 

5.2.1. Spalovací motory musí být vybaveny účinným tlumičem hluku. 

5.2.2. Přístroje použité pro měření hluku nesmí mít toleranci měření větší jak 0,3 dB a musí 

odpovídat normám EN a obdobným. Měřící přístroj musí mít cejchovní list vydaný 

oprávněnou institucí. 

5.2.3. Jestliže je pro záznam naměřených hodnot použit zapisovač, pak jsou naměřené hodnoty 

zaznamenány bez odchylek. Podle návodu použitých přístrojů je třeba mezi nimi vytvořit 

soulad. Tento soulad musí jury nebo vedení závodů překontrolovat a protokolárně 

zaznamenat na začátku závodu i v průběhu závodu. 

5.2.4. Měření hluku mohou provádět jen osoby, které jsou znalé přístrojů, jsou vyškolené a mají 

praktické zkušenosti. 

5.2.5. Nastavení způsobu provozu měřicího přístroje je „SLOW“ - pomalý. 

5.2.6. Měřící mikrofon se umístí následovně: 

 - výška 1000 mm + 200 mm nad vodní hladinou, 

 - stanoviště 25 m vpravo u FSR – V od svislé střední čáry závodní tratě FSR a 22 m od 

spojovací čáry obou dolních bójí, 

 - měřící mikrofon musí být nasměrován vodorovně a kolmo na spojnici dvou spodních bójí a 

musí být upevněn nepohyblivě. 

5.2.7 U každého modelu se hladina hluku během závodu měří třikrát, a to následujícím 

způsobem. 

5.2.8 Při měření hluku modelu by neměl být v okolí 15 metrů další člun. Při měření musí jet člun 

po základní čáře vzdálený 15 metrů od mikrofonu. Všechna tři měření se rovnoměrně 

rozloží na dobu konání závodu. 
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5.2.9 Závodník, jehož člun při prvním měření hladiny hluku překoná 80 dB, je na toto upozorněn. 

Pokud je tato hladina hluku překonána i při druhém měření, je varován a závodník musí 

hladinu hluku snížit. Pokud člun hladinu hluku překročí i při třetím měření, je závodník 

diskvalifikován.  

 

5.3. Použití souprav dálkového ovládání 

5.3.1. Pro použití radiostanic platí nařízení ČTÚ, jsou přípustné jen soupravy, jejichž šířka pásma 

provozu nepřekračuje 20 kHz (10 kHz u FSR). Zařízení, která fungují v pásmu 2.4Ghz jsou 

také povolena. Upozorňujeme na zákaz používání pásma 35 a 41 MHz pro lodní modely. 

U závodů s hromadným startem závodu musí být zajištěn současný provoz 8 modelů. 

5.3.2. U každého vysílače a přijímače musí být možno v co nejkratším čase vyměnit 

krystaly. Závodníkům se doporučuje připravit si více párů krystalů pro případ, že bude 

nutno měnit kmitočet. U závodů s hromadným startem minimálně 4 různé krystaly. 

5.3.3. Během soutěže nesmí žádný závodník ani pomocník zapnout vysílač, krom toho 

závodníka, který byl k tomu na startu vyzván. Závodník, který poruší toto pravidlo, bude 

diskvalifikován pro celý závod. 

5.3.4. Na každé vysílací soupravě musí být připevněn frekvenční praporek nebo štítek. Při 

výměně krystalu se musí i tyto vyměnit, včetně vysílačů v pásmu 2,4 GHz. 

5.3.5. Pořadateli závodů se doporučuje zřídit radiovou kontrolu pro eventuální zjištění rušení 

jinými radiovými službami, anebo na závodech se zúčastňujícími RC soupravami. Aby byla 

dosažena větší bezpečnost, měly by být v jednotlivých skupinách takové kmitočtové 

rozestupy, aby nebyly současně v provozu dva sousední kmitočty. 

5.3.6. Jestliže kontrola zjistí rušení, které mělo za následek selhání některého modelu, pak by 

poškozený měl dostat možnost svou jízdu opakovat, pokud je to časově a technicky 

možné. 

Pozn.: Při použití pásma 2.4Ghz není v tomto bodě technicky možné provést kontrolu 

případného vnějšího rušení. V případě, že závodník tvrdí, že dochází k rušení z jiného 

rádiového zařízení musí sám závodník toto rušení prokázat. 

5.4. Měření času 

5.4.1. Ve všech třídách, kde je dosahován čas, je čas zjišťován na setiny. Předepsáno je 

použití digitálních stopek. 

5.4.2. Měření času může být elektronické nebo manuální. Jako elektronické měření času může 

být použito pouze zařízení, které měří čas automaticky. Elektronické zařízení, které musí 

být manuálně obsluhováno, nelze použít jako oficiální měření času. Pro jistotu musí být při 

elektronickém měření času současně měřeno manuálně 3 časoměřiči. Při chybě 

elektronické časomíry platí čas, který naměřili 3 časoměřiči (třídy F3). 

5.4.3.Při manuálním měření času musí měřit tři časoměřiči. Platí následující pravidlo: 

- Čas dvou stopek je stejný, třetí čas se škrtá. 

- Čas třech stopek má rozdílnou hodnotu, čas, který má více než jednu desetinu sekundy 

nahoru nebo dolů se škrtá, pro výsledek bude čas obou stopek sečten a podělen dvěma, 

přitom bude třetí místo za desetinnou čárku zaokrouhleno na 0 nebo 5 (nahoru/dolů). 

- Vypadnou-li jedny ze tří stopek, platí předcházející. 

- Vypadnou-li dvoje nebo troje stopky, musí být jízda opakována. O opakování jízdy  

s ohledem na technické a jiné náležitosti rozhoduje vedoucí startoviště. 

- Před zahájením závodu přezkouší vedoucí startoviště schopnosti funkcionářů a zařízení na 

měření času. Změřené časy mohou být smazány teprve na pokyn vedoucího startoviště. 

- 3 časoměřiči by měli být v řadě na startovní/cílové linii jeden za druhým, nejlépe na platě, 

v případě, že to není možné, tak co nejblíže plata. 

- Během jízdy je vedoucí startoviště přítomen na platě a dohlíží na jízdu. 

5.5. Bóje 

5.5.1. Závodní trať se vyznačuje bójemi. 
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5.5.2. Bóje musí být válcového tvaru a nad hladinu musí vyčnívat nejméně 100 mm (200 mm 

pro FSR), nejvíce však 200 mm (500 mm pro FSR). Musí být ukotveny tak, aby ve vodě 

stály kolmo a v jednotlivých brankách neměly větší toleranci odstupu než + 5 % (měřeno 

od středu ke středu bójí). Ukotvení na trati F4 musí umožňovat, aby se při doteku otáčely. 

5.5.3. Průměr bójí musí být 100 mm (400-500 mm pro FSR). 

5.5.4. Bóje musí být z takového materiálu, aby se při nárazu na ni model nepoškodil 

(polystyrén, korek, měkký plast a p.). 

5.5.5. Propojení mezi bójemi musí být nejméně 300 mm pod vodní hladinou. Závodní trať musí 

být napnuta, musí být použit nepružný materiál, např. ocelové lanko. 

5.5.6. Barevné označení bójí. U kategorií F 4, M, S a FSR musí být bóje dvoubarevné – 

pruhované, barevné pruhy musí směřovat kolmo na hladinu. U kategorií EX musí být dvě 

rohové bóje startovní linie a obě střední bóje cílové linie (stovka) barevně odlišeny od 

ostatních. 

5.6. Startovní můstky (plata) 

5.6.1. Startovní můstky musí být vybudovány tak, aby podle místních podmínek, měli závodníci, 

pomocníci, rozhodčí a modely k dispozici dostatečný prostor, aby nevznikly překážky pro 

nedostatek místa a aby se předešlo ohrožení závodníků i modelů. 

5.6.2. Minimální rozměry plata musí být: 

Pro kategorii NS a třídu F3-E: délka 4 m, šířka 1,5 m, 

pro kategorii EX: musí být takové rozměry, aby měli závodníci, pomocníci, rozhodčí a 

modely k dispozici dostatečnou plochu, aby nevznikaly problémy pro nedostatek místa a 

aby se předešlo ohrožení osob či modelů. 

pro kategorii M: délka 12 m (1,5m pro každého závodníka) a šířka 1 m, 

pro kategorii FSR: délka 19,5 m (1,5m pro každého závodníka) a šířka 1,5 m, plata u FSR 

musí mít účinný odražeč, zamezující vyjetí modelu na plato. 

5.6.3.Pro kategorii M a FSR závodníkovi náleží pozice dle startovního čísla. Číslování startovních 

pozic je zleva doprava. Je-li ve třídě konáno více jízd, číslování se při každé jízdě otáčí, to 

znamená, že při 1. jízdě je startovní pozice číslo 1 úplně vlevo, při 2. jízdě úplně vpravo. 

5.6.4. Přístup na startoviště, konkrétně přístupová cesta ke startovišti, musí být bezpečná bez 

jakýchkoliv překážek. Povrch startovního plata musí být uzpůsobený tak, aby bylo 

zamezeno klopýtnutí nebo smeknutí, i v případě mokra. Startoviště musí být odděleno 

tak, aby diváci závodníkům nepřekáželi.  

5.6.5. Plato se nesmí při zatížení pohybovat, nebo svoji polohu jinak měnit. Strana, ze které se 

startuje, nesmí být výše než 150 mm (250 mm pro M a 500 mm pro FSR) nad vodní 

hladinou, ve výjimečných případech extrémního počasí (sucho, povodně) se toto může 

lišit. 

5.6.6. Plovoucí startovní můstky jsou přípustné pouze v tom případě, pokud jejich ukotvení a 

stabilizace vyloučí jakýkoliv jejich pohyb při jejich zatížení nebo vlnobití. 

5.7. Svážecí služba 

5.7.1. Pořadatel musí zajistit svážecí člun – pro rychlostní třídy s hromadným startem dva, 

přičemž alespoň jeden s motorem umožňujícím dosáhnout minimálně rychlosti 3 m/s. 

Stanoviště prvního svážecího člunu s motorem je vpravo od startovního plata. 
5.7.2. Svážecí čluny musí být dostatečně vybaveny pro uložení modelů (např. pěnovou gumou). 
5.7.3. Obsazení svážecích člunů sestává nejméně ze dvou dospělých, znalých osob, dodaných 

pořadatelem. Při obtížném zachraňování může závodník, či jím pověřená osoba při 

vyzvednutí modelu doprovázet svážecí člun a model vyzvednout. Obsluha svážecích člunů 

musí mít plovací vesty (u FSR i ochranné).  

5.7.4. Svážecí čluny z lehce poškoditelných materiálů (např. nafukovací čluny) jsou u 

rychlostních tříd zakázány. 

5.7.5. Svážecí služba podléhá vedoucímu startoviště, který rozhoduje o nasazení svážecího člunu 

tak, aby byla záchrana provedena v co nejkratším čase bez zbytečného překážení nebo 

poškozování ostatních lodí za shodných podmínek pro všechny. Svážení modelů je 

organizováno tak, že svážecí člun jede v přímé linii k havarovanému modelu a má vždy 

přednost. Okolo jedoucí modely musí snížit rychlost, nebo se musí dalece vyhnout. Je-li 
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svážecí člun okolo jedoucím modelem ohrožen, může vedoucí startoviště vyslovit trest 

jako např. odečet kola, při opakování přestupku červenou kartu. Při nárazu do svážecího 

člunu, kterému šlo předejít uděluje vedoucí startoviště vždy červenou kartu (viz také 

bezpečnostní předpisy). V případě nepatrného dotyku nebo nevyhnutelné srážky (např. 

svážecí člun se dotkne stojícího modelu) se neuděluje penalizace. Stojící modely jsou 

zachraňovány v pořadí ve směru plavby svážecího člunu. Potápějící se model bude 

vyloven nejdřív. 

6. SPORTOVNÍ USTANOVENÍ 

6.1. Místo soutěže 

6.1.1. Místo soutěže, především vodní plochy, musí pořadatel volit tak, aby se vytvořily co 

nejlepší podmínky pro dosažení vysokých výkonů. Pořadatel musí závodníkům a 

rozhodčím zajistit takové podmínky, aby se soutěže daly provést bez průtahů. Také diváci 

musí být chráněni před možným nebezpečím. 

6.1.2. Před začátkem soutěže musí vedení soutěže převzít startoviště, vodní plochu a místo 

soutěže. Případné nedostatky je pořadatel povinen okamžitě odstranit. 

6.1.3. Startoviště a vodní plocha nesmějí být znečišťovány minerálními oleji, tuky nebo jedy. 

Nedodržení vede k diskvalifikaci, pokud se původce zjistí. Proti tomu není možno 

protestovat  

6.1.4. U rychlostních kategorií se na místa, kde se budou zdržovat diváci a kde by vlivem 

místních podmínek modely, které se dostaly mimo kontrolu, nebo byly při srážce 

odražené, mohly ohrozit diváky, se doporučuje namontovat ochranné sítě nebo jiná, 

účinná ochranná zařízení. 

6.1.5. V průběhu závodů se v dosahu jízdy modelů nesmí zdržovat ve vodě žádné osoby. 

Závodníci, kteří poruší toto pravidlo, budou diskvalifikováni. 

6.1.6. V průběhu závodu je zakázáno v okruhu 200 m od startoviště nechat běžet spalovací 

motor.  

6.2. Startoviště, přípravný prostor a povolení ke vstupu 

6.2.1. Startoviště je ohrazená plocha v bezprostřední blízkosti vodní plochy, na které je místo 

startu, kde závodník položí model na vodu, odkud startuje a kde případně svou jízdu 

vyjmutím modelu končí. 

6.2.2. Přípravný prostor je ohrazená plocha, která slouží závodníkovi k odložení modelů a 

příslušenství, k přípravě modelů na start a k pobytu závodníků během soutěže. Přípravný 

prostor musí být zřízen v co nejmenší vzdálenosti od startoviště (dle možností). A 

zajištěný tak, aby modely byly bezpečně uloženy a kryty před povětrnostními vlivy. V 

přípravném prostoru se kromě oficiálních spolupracovníků, vedení soutěže a závodníků 

nesmí zdržovat žádné jiné osoby. 

6.2.3. Na startovišti se smějí zdržovat pouze oficiální spolupracovníci startoviště, závodníci a 

jejich pomocníci. Vedoucí startoviště může zakázat vstup na startoviště vedoucím 

družstev, jestliže si to vyžaduje hladký průběh závod. 

6.2.4. Na startovišti se doporučuje vyvěsit nákres právě jetého kurzu. 

6.2.5. U skupinových závodů je na startovním platu během závodu zakázáno používat deštníky. 

6.2.6. Na každém startovišti musí být k dispozici lékárnička, hasicí přístroj, protipožární deka a 

kbelík se suchým pískem. Vedoucí startoviště má toto kontrolovat. Bez těchto předmětů 

se nesmí závod konat!  

6.3. Počítání kol 

6.3.1. Počítání kol je prováděno počítačem. Pro počítání kol jsou zapotřebí 2 až 3 osoby 

obsluhující zařízení (operátoři) a 1 nebo 2 hlasatelé. Současně musí být prováděna 

kontrola ručním zápisem (formulář viz. Příloha M5) z důvodu dvojí kontroly. Selže-li v 

průběhu jízdy počítač, platí výsledek ručního zápisu. 
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Pokud se závodníkovi některá kola započítají a některá ne (z různých důvodů), ale přitom 

ostatním závodníkům byla započítána všechna kola, nepovažuje se to za chybu počítače / 

sytému. Žádná kola tudíž nebudou připočítána ani z podkladů manuálního počítání kol. 

6.3.2. Hlasatelé a operátoři pracují ve dvojicích a ručí za jimi počítané modely. Hlasatelé hlásí 

čísla modelů projíždějících cílovou čarou a kola jsou kontrolována operátorem 

obsluhujícím počítačové vybavení. 

6.3.3. Dojezdová kola jsou hlášena vedoucím startoviště nebo pověřenou osobou a je ručně 

zaznamenáno do formuláře s ručním zápisem kol. 

6.3.4. Vedoucí startoviště vydá příkaz ke startu závodu a počítání kol znamením přímo z plata. 

Startovní signál je proveden píšťalkou nebo znamením z počítače. Též konec času je 

oznámen píšťalkou nebo znamením z počítače. 

6.3.5. Odečítání kol. Každé kolo, které má být odečteno, je zaznamenané pomocnými rozhodčími 

a budou odečteny z celkového počtu zaznamenaných kol na konci dané jízdy. (FSR – 

V 3,5) 

6.3.6. Všechny modely musí po signálu oznamujícím konec času dojet začatá kola. Modely, které 

jsou po zaznění signálu na platě, nemohou být nasazeny k dokončení dalšího kola. Čas na 

dokončení posledního kola je maximálně 60 sekund. Závodníci nesmí při návratu na plato 

po skončení závodu znovu podjíždět pod smyčkou antény. Modelům, které dosáhly limitu 

během závodu v dané rozjížďce není započítán dojezdový čas ani za předpokladu, že jim 

byl po 60s umožněn návrat k platu. Toto může být ověřeno během výstupní kontroly. 

6.3.7. Pro všechny modely FSR – V je jen jedna cílová čára. Tato cílová čára se nachází po levé 

straně startovního plata. Počítači kol musí být umístěni v jedné přímce s cílovou čarou. 

Započítávají se jen kola, při kterých model projede cílovou čarou. 

6.3.8. Při rovnosti počtu kol vyhrává ten závodník, jehož model nejdříve přejede cílovou čáru. 

Závodník s vyšším startovním číslem se může stát vítězem jen tehdy, pokud všechny 

modely s nižším startovním číslem alespoň jednou předstihl. 

6.3.9. Jestliže lodě zastavily před koncem časového limitu jízdy, tak poslední zaznamenaný čas 

projetí cílové čáry je konečný čas. 

 Příklad: 

 Loď 1 má 68 kol 30.12.1. 

 Loď 2 má 66 kol 28.36.3. 

 Loď 3 má 66 kol 29.12.8. 

 Loď 2 je na druhém místě (lepší čas) a loď 3 je na třetím místě. 

 Čas by měl být s přesností na 0,01 sekundy. 

6.4. Počítání kol transpondéry 

6.4.1. Při mistrovství ČR musí být počítání prováděno prostřednictvím transpondérů. Modely musí 

být zhotoveny tak, aby bylo možno transpondér použít. Použití transpondéru musí být 

uvedeno v propozicích.  

6.4.2. Každý závodník používá svůj(e) vlastní transpondér(y). Organizátor může, ale nemusí mít 

k dispozici transpondéry na půjčení. V případě ztráty nebo zničení půjčeného 

transpondéru nese náklady osoba, která si transpondér půjčila.  

6.4.3. Transpondér musí být napájen buďto z přijímače nebo samostatnou baterií. Umístění 

transpondéru v modelu není předepsáno, ale transpondér musí být připevněn, aby se 

nemohl pohybovat. U FSR může být transpondér upevněný maximálně 25 cm od zádi lodi. 

6.4.4. Každý závodník je zodpovědný za správnou instalaci transpondéru vč. případných potíží 

pramenících z nesprávné instalace transpondéru. Organizátor nenese žádnou 

zodpovědnost za případnou ztrátu transpondérů.  

6.4.5. Ruční počítání kol je prováděné paralelně (viz. výše). 

6.5. Přípustný počet modelů a jejich způsobilost 

6.5.1. Každý soutěžící může v každé třídě startovat pouze s jedním modelem. Využití stejného 

modelu během jedné soutěže ve třídách F4-A a F4-Bž není možné. 

6.5.2. Každý model musí být od začátku do konce soutěže v takovém stavu, v jakém byl 

zaregistrován a připuštěn ke startu. Jestliže na startu schází, přebývá nebo se během 
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jízdy ztratí podstatná část modelu, hodnotí se jízda 0 body. Hodnocení vysloví vedoucí 

startoviště. 

6.5.3. V rychlostních kategoriích M a FSR může závodník nahlásit a závodit se dvěma modely. 

Oba modely musí být registrovány a označeny. V případě opravy může být použit materiál 

(např. hřídel, kormidlo, motor, regulátor otáček) z obou modelů. Extra trup nebo střední 

část nebo plováky hydra nesmí být použity. Závodník si může vybrat, který z obou 

modelů v rozjížďce nebo jízdě použije. Oba modely může přinést na přípravnou plochu, na 

plato může vzít pouze jeden model. S počátkem přípravné doby již nesmí modely měnit. V 

průběhu jízdy nesmí být model měněn, druhý model může být použit v další jízdě, i v 

případě, že byl první model během předchozí jízdy poškozen. 

Po kontrole rušení (frekvencí) a vyzkoušení rádií nelze měnit krystaly nebo hlásit případné 

rušení rádia. 

6.5.4. U kategorie M může být model nasazen ve více třídách v průběhu závodu, pokud odpovídá 

příslušným předpisům té třídy. 

 

6.6. Číslo licence na modelu 

6.6.1. Všechny modely kategorie M a FSR musí být označeny trvalým registračním číslem (číslo 

licence), jeho součástí je označení země. Toto trvalé registrační číslo je přiděleno 

příslušnou členskou federací (svazem). Toto číslo nesmí být zaměnitelné a musí být 

pevnou součástí modelu. Nesmí být umístěno na odnímatelných částech (kryt, plováky 

atd.).  

6.6.2. Soutěžní i náhradní model musí mít stejné registrační číslo. Použije-li závodník další 

model, následuje diskvalifikace v této třídě. 

6.6.3. Registrační číslo musí být na vrchní straně modelu a v ČR je sestaveno takto:  

CZ 010–21 

CZ je národnost, první číslo je číslo klubu, druhé číslo je číslo modeláře v klubu. 

Číslo licence musí být uvedeno černými písmeny a číslicemi na bílém podkladu. Výška 

písmen a číslic musí být 20 mm, u FSR 30-50 mm, šířka 17 a tloušťka 4 mm. Třída, ve 

které model startuje, nemusí být na modelu uvedena.  

6.7. Opakování jízdní zkoušky 

6.7.1. Je-li během jízdní zkoušky nebo rozjížďky závodníkův model na vodní ploše poškozen, 

nevyplývá z toho žádné právo na opakování jízdy, případně rozjížďky. To platí také v 

případě, když je postižen šroub nebo model cizím tělesem, vodními rostlinami, zbytky bójí 

atd. 

6.7.2. Opakování jízdní zkoušky je možné pouze v těchto případech: 

a) vysadilo měření času. 

b) je-li rádio kontrolou jednoznačně zjištěno rušení, v jehož důsledku není model nadále 

ovladatelný. 

c) během jízdní zkoušky dojde k utržení bóje (kromě závodníka, který bóji utrhl). 

d) u skupinových rychlostních závodů počasí mezi skupinami jedné třídy se zhoršilo natolik, 

že nelze zajistit férový závod 

e) ve třídě EX, byla jízda viditelně ovlivněna závodníky nebo jinými osobami. 

6.8. Udělení startovního oprávnění, připuštění k soutěži, stanovení startovního 

pořadí 

6.8.1. Každý závodník je povinen v stanovené lhůtě nechat sebe, své závodní a náhradní modely 

i soupravy dálkového řízení zaregistrovat. 

6.8.2. Současně s modely musí závodník předložit potvrzenou přihlášku. Společnou přihlášku 

celého družstva předkládá vedoucí družstva. 

6.8.3. Registraci mají provést pořadatelem pověření kvalifikovaní rozhodčí. Jejich funkce 

potvrzuje jury, případně vedení závodu nebo soutěže. 

6.8.4. Pořadatel musí registraci zorganizovat, aby mohla proběhnout v daném čase, v pořádku a 

bez průtahů a aby nebyl ohrožen plánovaný čas zahájení závodů nebo soutěže a aby 
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závodníci nebyli zatěžováni víc, než je zapotřebí. Podle počtu přihlášených závodníků a 

modelů se musí vytvořit registrační místa, a to podle tříd. 

6.8.5. Pořadatel musí dát k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných pomocníků. 

6.8.6. Závodníci musí svoje modely předložit k registraci v takovém stavu, v jakém budou 

startovat. 

6.8.7. Pořadatel vyhotoví účastnickou kartu na základě přihlášky a odevzdá ji závodníkovi při 

registraci. 

6.8.8. Ten ji musí překontrolovat, zda jsou údaje správné a úplné. Pokud ne, provede pořadatel 

příslušné změny. 

6.8.9. Po ukončení registrace vydá vedení závodu list závodníků připuštěných ke startu.  

Tento list musí být veřejně přístupný, například v podobě startovních listin, a musí 

obsahovat následující data: 

- jména účastníků nebo závodníků. 

- přesné údaje o modelech, které jsou v jednotlivých třídách připuštěny ke startu. 

Nepřipuštění k soutěži musí být zdůvodněno. 

6.8.10. Veškeré modely, u rychlostních max. 2 na závodníka a třídu, jinak 1 na třídu, musí být 

označeny, u F4-Bž stačí na stojánku modelu. Bez tohoto označení není možný start 

modelu. Je-li označení modelu ztraceno, má závodník povinnost toto neprodleně ohlásit 

vedení závodu (pořadateli). Registrovat lze jen dokončené závodní modely, u rychlostních 

tříd vybavené startovním číslem (štítkem) a u M funkčním nouzovým vypínačem. Baterie a 

lodní šrouby nejsou při registraci kontrolovány. 

6.8.11. Soutěž nebo závody mohou být zahájeny nejdříve 1 hodinu po zveřejnění oprávnění ke 

startu, resp. účasti v soutěži. 

6.8.12. Pořadatel musí zajistit, aby vyplněné a zkontrolované startovní listiny byly včas k 

dispozici na startovištích. 

6.8.13. Startovní pořadí je určováno pořadatelem. 

6.8.14. Jsou-li k dispozici dvě nebo více startovišť, musí vedení závodu oznámit, které kanály se 

mohou na jednotlivých startovištích použít. Přidělení jednotlivých kanálů na jednotlivá 

startoviště uvede pořadatel do propozic. 

6.8.15. Pokud se závodník účastní závodů ve více třídách a závody probíhají současně na více 

startovištích, nemá nárok na přesun startovního času, ani na změnu pořadí na startovišti. 

Pokud vedoucí startoviště / hlavní rozhodčí zjistí, že tato možnost existuje, umožní 

soutěžícímu nový pokus. V žádném případě nesmí být tímto krokem narušen hladký 

průběh soutěže. 

6.9. Vyvolávací čas 

6.9.1. Vyvolávací čas je jedna minuta. V tomto čase musí vedoucí startoviště závodníka třikrát 

jmenovitě vyvolat, aby se dostavil na startoviště. 
6.9.2. Jestliže se závodník nedostaví v uvedeném čase, ztrácí nárok na provedení startu. V 

případě skupinového závodu je odstartováno bez chybějícího závodníka. 
6.9.3. Během startu závodníka se podle pořadí oznamuje dalšímu závodníkovi příprava na start. 

6.9.4. Pokud se závodník nedostaví ke startu, pak vyvolávací čas dalšího, po něm následujícího, 

jsou dvě minuty.  

6.9.5. V průběhu závodu může dojít k časovému posunu v časovém plánu. Závodník je sám 

zodpovědný za sledování změn v průběhu závodu, ať už jsou oznámeny ústně, nebo 

vyvěšeny v tištěné podobě. Významné změny v časovém rozpisu musí být ohlášeny 

hlavním rozhodčím, v tomto případě je třeba počítat s dostatkem času na nabíjení baterií. 

6.9.6. Závodníci musí být připraveni se svými modely k jízdě 15 minut před startem.  

6.10. Přípravné časy 

6.10.1. Přípravný čas začíná tehdy, když se závodník se svým modelem dostaví na startoviště do 

přípravného místa, což má probíhat bez průtahů. Začátek přípravného času určuje 

vedoucí startoviště a oznámí jej jednoznačně závodníkovi. 

6.10.2. Přípravné časy ve všech třídách jsou: 

a) pro modely s motorovým pohonem - 2 minuty 

b) pro S - 4 minuty 
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c) pro kategorii M - modely musí být na startoviště (plato) přineseny připravené ke startu 

(např. zalepené, sestavené se všemi díly, s nasazeným šroubem apod.). Do přípravného 

času se nezapočítává vážení, kontrola napětí nebo tankování. 

Je vhodné, aby pořadatel zajistil krytou přípravnou plochu. Po vyvolání závodníka je 

pověřenou, řádně vyškolenou osobou kontrolována váha a napětí baterií, případně váha 

modelu. Po kontrole může být model zalepen. Následně vedoucí startoviště seřadí 

závodníky na startovišti (platě). Po závodě je stejná přípravná plocha použita pro 

následnou kontrolu (napětí baterií, vážení dle specifik třídy). 

d) pro třídu FSR-V 3,5 elév - 3,5 minuty 

6.10.3. Průběh přípravného času je závodníkovi oznamováno akusticky a pokud možno i opticky 

podle následujících pravidel (s výjimkou tříd S): 

- u 2minutového přípravného času každých 30 sekund. 

6.10.5. U kategorií bez skupinového startu od startovního plata, musí být před uplynutím 

přípravného času model na vodní ploše a musí započít jízdní zkoušku. 

6.10.6. Jízda v kursu během přípravného času není dovolena. Nedodržení tohoto ustanovení vede 

k diskvalifikaci. 

6.10.7. Ve třídě F3-E musí závodník umožnit časoměřičům přečíst a zaznamenat čas před 

zahájením dalšího pokusu. 

 

Oznámení o zahájení hodnocené jízdy 

K zabránění nedorozumění dá závodník vedoucímu startoviště zřetelné znamení o zahájení 

hodnocené jízdy (paží, hlasem), pokyn může dát i pomocník (F1, F3). Ve skupinovém závodě se 

vedoucí startoviště zeptá závodníka, zda je připraven. Pokud závodník souhlasí již si nemůže 

nárokovat další čas na přípravu. 

6.11. Oznámení začátku hodnocení 

6.11.1. V kategorii NS a třídě F3-E, aby se předešlo nedorozumění, oznámí závodník rozhodčím 

na startovišti začátek své jízdní zkoušky jednoznačným znamením (zvednutím ruky, 

zvoláním atd.). Je doporučeno, aby se závodníci a rozhodčí sjednotili na jednoznačném 

znamení. Potom se již nesmí modelu nikdo dotknout. 

V kategorii EX oznámí vedoucí startoviště začátek hodnocení závodníka (např. „start”) 

nejdříve po uvolnění tratě předchozím modelem 

Ve skupinovém závodě se vedoucí startoviště zeptá závodníka, zda je připraven. Pokud 

závodník souhlasí již si nemůže nárokovat další čas na přípravu. 

6.11.2. Pokud během přípravného času nedojde k odstartování z důvodu poruchy na straně 

soutěžícího, pak se tento start hodnotí jako chybný. Do výsledkové listiny se nezapisuje 

žádné hodnocení. Avšak v třídách S je pozdní start možný a platný. 

6.12. Přerušení soutěže 

6.12.1. O přerušení celé soutěže může rozhodnout pouze hlavní rozhodčí. 

6.12.2. O přerušení soutěže na jednom startovišti může rozhodnout vedoucí startoviště. 

6.12.3. Pokud je soutěž přerušena na více než 60 minut, musí se opakovat celé kolo. 

6.12.4. U kategorie M, je-li v průběhu jízdy utržena bóje, platí následující postup: 

 

- F3: Jízda je přerušena, čas je zastaven, model je vyzdvižen na plato. Bóje je vyměněna, v 

průběhu tohoto času nelze provádět žádné opravy, dobíjení pohonných článků nebo 

doplňování paliva. Po opravě dráhy je odstartován zbytek času. 

 

- Mini ECO: Je-li během jízdy utržena bóje, nebo přetržena smyčka měřícího zařízení, je 

jízda zastavena a po nabití pohonných článků je nový start. Modely, které v okamžiku 

přerušení jízdy nepokračují v rozjížďce, se nemohou zúčastnit nového startu. Nabíjecí čas 

je nutno respektovat. 

 

- ECO-Team: Je-li během jízdy utržena bóje, nebo přetržena smyčka měřícího zařízení, 

vedoucí startoviště zvukovým znamením oznámí přerušení jízdy. Všechny modely jsou 

vyzdviženy na plato. Počty kol a zbývající čas budou zaznamenány. Opravy a nabíjení 
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pohonných článků v průběhu přerušení rozjížďky nejsou dovoleny. Po opravě trati 

následuje restart na pravou spodní bóji. 

6.12.5. U FSR: Pokud je závod přerušen, opakuje se pouze jízda, která byla přerušena. 

6.13. Hodnocení a oznámení výsledků 

6.13.1. Všechny výsledky dosažené v průběhu závodu musí být na startovišti, případně bodovací 

komisí stavebního hodnocení, neprodleně oznámeny, a to akusticky, nebo opticky. 

Akustické vyhlášení je vyhlášením předběžným. U stavební zkoušky jsou opticky 

vyhlášené body přidělené jednotlivými členy bodovací komise, považovány za konečné 

vyhlášení. 

6.13.2. Výsledky jsou zapsány do výsledkové listiny. Po ukončení závodu, případně po ukončení 

stavební zkoušky, jsou předány do výpočetního střediska ke kontrole a během hodiny 

musí být sekretářem, vedením závodu nebo jury zveřejněny jako výsledky předběžné. 

6.13.3. Nejdříve jednu hodinu po vyhlášení předběžných výsledků jsou tyto výsledky vedením 

závodu, popř. jury prohlášeny za konečné a oficiální a jako takové zveřejněny. 

Vyvěšování výsledků večer, po skončení závodů, není povoleno, pokud není jisté, že je 

všichni závodníci a vedoucí družstev uvidí. To samé platí pro změny v časovém rozpisu. 

6.13.4. Po potvrzení výsledků vedením závodů, popř. jury, není již proti výsledkům závodu 

možný protest. 

6.13.5. Závodníci, kteří nedosáhli žádného výsledku, který by mohl být hodnocen, např. chybně, 

nebo pozdě odstartují, nebyli přítomni při hodnocení apod., se nemohou umístit. Budou 

uvedeni na konci výsledkové listiny v abecedním pořadí, ale bez pořadového čísla. To platí 

též, pokud model při jízdní zkoušce nedosáhl žádného platného startu. Na body, získané v 

bodovém hodnocení, se v takovém případě nebere ohled.  

6.14. Vyhotovení výsledkové listiny 

Výsledková listina závodu musí obsahovat následující údaje: 

- druh a místo konání soutěže 

- datum 

- třídu 

- jméno, příjmení (příp. jméno družstva) 

- jméno a měřítko modelu 

- hodnocení každého rozhodčího, výsledek stavební zkoušky (u F4-Bž) 

- body (čas) jízdní zkoušky 

- výsledek měření hlučnosti (u FSR) 

- počet platných kol v nejlepší jízdě (v závorce odečtená kola) + dojezdový čas u nejlepší 

jízdy (u FSR) 

- konečný výsledek 

- pořadí a umístění 

- jméno, zemi a číslo rozhodčích 

- podpis hlavního rozhodčího, vedoucího startoviště a vedoucího komise stavební zkoušky (u 

F4-Bž) 

6.15. Nesportovní chování 

V případech nesportovního chování, rušení (výkřiky) na ostatní závodníky, rozhodčí, 

diváky, jinak než dle pravidel, nebo výjimečně bezmyšlenkovitém chování závodníka, 

nebo mechanika, bude toto jejich chování potrestáno diskvalifikací (červená karta). Model 

musí být v takovémto případě vyjmut z vody. Odvolání proti takovémuto rozhodnutí není 

možné.  
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7. PROTESTNÍ ŘÁD 

7.1. Základní ustanovení 

7.1.1. Protest se může vznést tehdy, jestliže je závodník přesvědčen, že byl poškozen 

rozhodnutím, jednáním nebo nedbalostí vedení závodu, ze strany rozhodčích nebo 

pořadatele, nebo nesportovním chováním jiných závodníků či družstev a to proti duchu 

pravidel. 

7.1.2. Proti měření času a výsledkům statického bodování modelů není protest možný. Společné 

protesty jsou vyloučeny. 

7.1.3. U závodních tříd Mini ECO Standart, Mini ECO, Mini ECO Team, FSR V3,5 Elévové, FOOTY 

musí být všechny tresty ihned oznámeny soutěžícímu. Proti těmto rozhodnutím není 

možný žádný protest. Toto ustanovení se týká trestů za porušení pravidel při jízdě. 

7.1.4. Konečné výsledky umístění, předání titulů, medailí a cen se může uskutečnit až po 

vyřešení všech protestů. 

7.1.5. Rozhodnutí vedení závodu o protestech je konečné. 

7.2. Ohlašování protestů 

7.2.1. Po zjištění důvodů se musí okamžitě každý protest oznámit ústně příslušnému vedoucímu 

startoviště. Nejpozději do 30 minut po zjištění důvodu protestu, případně do 30 minut po 

ukončení registrace nebo skončení startů (vyvěšení výsledků), u kterých se případ stal, se 

musí protest podat písemně do rukou hlavního rozhodčího s příslušným vkladem. 

7.2.2. Ohlášení, nebo podání protestu, nezbavuje závodníka povinnosti startovat dále. Jestliže se 

závodník z důvodu protestu, nebo jeho ohlášení, dále závodů neúčastní, je pro celé 

závody diskvalifikován. V takovém případě se protest zamítá jako bezpředmětný. 

7.2.3. Pokud se na základě ústního ohlášení vytvořila opatření, na jejichž základě nemá význam 

písemně protestovat, musí být o této skutečnosti závodník informován. 

7.2.4. Písemně podaný protest musí obsahovat: 

- určení důvodu protestu, 

- čas, místo a přesný popis případu, nebo důvodu protestu, případně nákres či jiný 

důkazový materiál, 

- uvedení jmen svědků, kteří se jako oficiální spolupracovníci, nebo soutěžící, účastní na 

soutěži a kteří jsou ochotni pravdivě o důvodech protestu vypovídat, 

- údaj, kterému vedoucímu startoviště a kdy byl protest ohlášen ústně. 

7.2.5. Protest musí být podepsán protestujícím a vedoucím družstva. 

7.2.6. Současně s písemným podáním protestu se musí složit poplatek za protest, jinak je 

protest bezpředmětný. 

7.2.7. Protest podává soutěžící (v případě postupových soutěží žáků a MiČR žáků vedoucí 

družstva). Poplatek je stanoven v propozicích. 

7.2.8. Protest proti kvalitě dráhy musí být podán před zahájením prvního kola závodu. 

7.3. Jednání o protestu 

7.3.1. Jestliže byl protest s vkladem řádně podán, vedení závodu je povinno projednat a 

rozhodnout o jeho přijetí či zamítnutí. 

7.3.2. Jestliže byl protestem některý ze závodníků obviněn, že porušil pravidla, vedení závodu 

má povinnost zavést proti němu jednání o protestu. 

7.3.3. Závodník, který protest podal a ten, proti kterému je zavedeno jednání o protestu, mají 

právo zúčastnit se bez hlasovacího práva jednání o protestu. K projednání protestu může 

vedení závodu přizvat oficiální pracovníky a další svědky z okruhu závodníků, kteří jsou 

povinni pravdivě vypovídat. 

7.3.4. Rozhodnutí vedení závodu o protestu se musí oznámit zúčastněným závodníkům a veřejně 

vyvěsit. 
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7.3.5. Pokud vedení závodu protest uzná, poplatek za protest se protestujícímu vrátí. Pokud 

vedení závodu protest zamítne, nebo se podaný protest před projednáním stáhne, složený 

poplatek za protest připadá pořadateli.  
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8. PRAVIDLA PRO KATEGORII EX 

8.1. Definice 

Plovoucí, jízdy schopné modely s mechanickým pohonem bez dálkového řízení. Mohou to být 

volné konstrukce, nebo volné napodobeniny lodi, při dodržení kritérií klasifikace stavby modelu. 

Modely se podrobují jízdní zkoušce na obdélníkové trati. 

8.2. Třídy 

EX – modely do celkové délky 1250 mm 

EX 500 – modely do celkové délky 500 mm 

8.3. Cíl závodu 

Dosažení co nejvyššího počtu bodů na obdélníkové soutěžní trati, která je tvořena 19 brankami 

s různou bodovou hodnotou od 10 do 100 bodů. Body jsou přiděleny dle místa vyjetí z tratě.  

8.4. Stavební předpisy 

8.4.1. K závodu v kategorii EX jsou připuštěny pouze takové modely, které jsou postaveny 

závodníky nebo závodními družstvy. Model(y) musí být vlastnictvím závodníka, nebo 

družstva. 

8.4.2. Mohou se použít průmyslově vyráběné části i polotovary: šrouby, kormidla, kotvy, 

pacholata, jeřáby na spouštění záchranných člunů, kování, schody, vlajky, vlajkové 

stožáry, záchranné kruhy apod. 

Pro trup a jiné části modelu se mohou použít předpracované díly (trupy lisované 

z plastických hmot, korpusy z laminátu apod). Ve třídě EX 500 mohou být i modely ze 

stavebnic. 

8.4.3. Délka modelu nesmí přesahovat: 

EX  – 1250 mm přes všechno  

EX 500 –500 mm přes všechno +1% 

8.4.4. V kategorii EX není dovoleno zabudování automatického řízení kormidla (řízení kabelové, 

gyroskopické, kompasové, radiové, ultrazvukové, světelnými paprsky atd., nebo jinými 

zařízeními, které mohou ovlivňovat jízdu modelu. Dále nejsou dovoleny modely, které 

jsou v kurzu drženy pevnými zařízeními (řetězové vleky apod.). 

8.4.5. Model kategorie EX nesmí mít ve vleku jiný model. 

8.4.6. Model kategorie EX musí odpovídat všeobecným platným kritériím stavby lodí. Stejný tvar, 

barvu, vybavení a nástavby jako originální lodě, které slouží pro přepravu osob a nákladu, 

a zbrojní vybavení jako u modelů napodobující válečné lodě a základní záchranné 

vybavení jako u modelů znázorňující lodě pro závodní účely. 

8.4.7. Model musí svou šířkou, délkou, ponorem a vybavením odpovídat technickým zásadám 

lodní konstrukce, Šířka musí být nejméně 0,1násobkem délky. Dodržení této podmínky se 

musí překontrolovat při registraci k připuštění modelu k soutěži. 

8.4.8.1. Model třídy EX 

- Mohou se používat maximálně dvě kormidla a dvě pevné ploutve. Jednotlivé kormidlo, 

nebo ploutev, nesmí přesahovat výšku 80 mm a délku 150 mm. Kýl nesmí přesahovat 

výšku 40 mm měřené ode dna modelu. 

- každý model musí být vybaven zařízením na zastavení modelu, které vypne pohon 

modelu po maximálně 70 m jízdy. Zastavení modelu rádiem není dovoleno. Za škody, 

které vzniknou při selhání zařízení pohonu, zodpovídá sám závodník. 

8.4.8.2. Model třídy EX 500 

- výška lodního trupu bez kýlu, měřená od paluby, nesmí být větší, než je šířka modelu 

- ponor modelu nesmí být výš než 10 mm pod úrovní nejnižší paluby 

- model může mít jeden kýl o maximální výšce 40 mm a dvě nastavitelná kormidla o 

maximálních rozměrech 40 x 40 mm 

- boční ploutve nejsou povoleny 
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- může se použít libovolný elektromotorek, počet motorků a přidání převodových či 

synchronních zařízení není omezen 

- jako zdroje pro pohon je možné použít libovolný zdroj (i nabíjecí články) do jmenovitého 

napětí max. 9 V 

8.4.9. Modely, nebo jeho části, vyrobené z kostí a slonoviny jsou zakázané. 

8.4.10.Model připravený k jízdě musí mít: 

- Barevně vyznačený ponor, 

- Uvazovací zařízení (úvazníky, pacholata, průvlaky), 

- Záchranná zařízení (kruhy, čluny), 

- Osvětlení (poziční světla, světlomety – podle typu lodi), 

- Kotvu, 

- Jméno lodi a označení domovského přístavu (klubu) na zádi. 

8.5. Soutěžní trať 

8.5.1. Soutěžní trať je obdélník s šířkou 10 m a délkou 50 m pro EX, 25 m pro EX 500. Na vodě 

plovoucí a zakotvené bóje tvoří branky, které mají po stranách šířku 10 m pro EX, 5 m 

pro EX 500 a na cílové čáře 1 m a 0,5 m. Startovní čára závodní dráhy musí být vzdálená 

10 m u EX a 5 m pro EX 500 od hrany startovního můstku – plata (viz. Příloha EX 1).  

8.5.2. U třídy EX 500 se jede základní závod na středovou branku 100 bodů o šířce 2 m. Na 

rozjížďky o pořadí na předních místech se potom jede na branku 100 bodovou o šíři 1 m a 

dvě 95 bodové o šíři 0,5 m. 

U třídy EX se jede celý závod se 100 bodovou brankou o šíři 1 m a dvě 95 bodové o šíři 

0,5 m. 

8.5.3. Soutěžní trať se postaví dle možností pořadatele.  

U třídy EX 500 je povoleno zařízení pro zachycování modelů po projetí soutěžní tratě a 

k jejich navedení k odebíracímu můstku. 

8.5.4. Na obou stranách soutěžní tratě a za cílovou čárou musí být dostatek volné vodní plochy 

pro výběh modelů. 

8.6. Požadavky na startoviště 

8.6.1. Personální 

1 vedoucí startoviště (vrchní rozhodčí) 

1 brankový rozhodčí (rozhodčí) 

1 sekretář 

 

8.6.2. Materiální 

Startoviště musí být vybaveno následujícími materiály a nástroji: 

- 1 startovní můstek 

- 1 vyobrazení kurzu jízdní zkoušky 

- bóje 

- 1 stůl a 3 židle 

- místo pro rozhodčí, které je chráněno proti rozmarům počasí 

- 1 tabule pro zveřejňování výsledků 

- 1–2 záchranné lodě 

- 1 metr (měřidlo) o délce 1000 mm 
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8.7. Jízdní zkouška 

8.7.1. Závodník je povinen startovat svůj model v takovém stavu, ve kterém byl zaregistrován. 

Vedoucí startoviště má právo toto kontrolovat a v případě nedodržení, závodníka 

s modelem pro příslušnou jízdu diskvalifikovat. 

8.7.2. Jízdní zkouška se provádí čtyřmi jízdami. První soutěžní jízdě musí vždy předcházet kolo 

vyvolávaného tréninku v pořadí soutěžních kol. Závodník nemusí absolvovat všechny 4 

jízdy. 

8.7.3. Soutěžní úkol spočívá v projetí středové branky na cílové čáře. 

8.7.4. Model si seřídí a startuje na startovním můstku závodník sám. Stát při startu modelu ve 

vodě není dovoleno. 

8.7.5. Před skončením přípravného času musí model přídí projet startovní čáru, jinak je start 

hodnocen 0 body. 

8.7.6. Jestliže model po odstartování před startovní čárou vybočí a vrátí se ke břehu, či vyjede ze 

soutěžní tratě, hodnotí se jízda 0 body. 

8.7.7. Během jízdy na soutěžní trati nesmí být model ovlivňován ani závodníkem, ani jinými 

osobami. Pokud byl v jízdě model ovlivněn, rozhodne o případném opakování jízdy 

vedoucí startoviště. Opakování startu při ovlivnění větrem, vlnami, prouděním, vodními 

rostlinami není dovoleno. 

8.7.8. Jízdu modelu musí sledovat rozhodčí na startovišti. On určí, kterou brankou opustil model 

soutěžní trať.  

8.7.9. Model se může dotknout bóje. 

8.7.10. Jestliže model bójku utrhne, hodnotí se branka s nižším bodovým hodnocením. 

8.7.11. Jestliže model zůstane stát v soutěžní trati v důsledku selhání pohonu, start se hodnotí 0 

body. 

8.7.12. Jestliže model opustí soutěžní trať postranní brankou a pak se vrátí do tratě a protne 

třeba i cílovou čáru, hodnotí se první vyjetí z tratě (postranní brankou).  

8.7.13. Během jízdní zkoušky se modelu nesmí nikdo dotknout. 

8.7.14. Jestliže vypínací zařízení pohonu u modelu třídy EX zastaví motor dříve, než vyjel ze 

soutěžní tratě, ale model svojí setrvačností vyjede alespoň přídí ze soutěžní tratě, start je 

platný a hodnotí se. Pokud je do některé branky již bez viditelného dopředného pohybu 

snesen větrem nebo vlnami, je start hodnocen 0 body. O této skutečnosti rozhodne 

vedoucí startoviště. 

8.8. Vyhodnocení 

8.8.1. V jedné jízdě může model získat maximálně 100 bodů. 

8.8.2. Celkový počet bodů se získá takto: ze čtyř jízd se jízda s nejmenším bodovým hodnocením 

škrtne. Body z ostatních tří jízd se sečtou a dělí třemi. Průměr je konečným výsledkem. 

8.8.3. Při stejném počtu bodů se musí závodníci rozjíždět tak dlouho, dokud se nestanoví pořadí 

na prvních třech místech. Pořadí závodníků v jízdách rozjížděk se může měnit.  Rozhoduje 

vedoucí startoviště. 
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9. PRAVIDLA PRO KATEGORII NS  

9.1. Definice 

Dálkově řízené lodní modely tříd sekce NS (F-NS) jsou jízdy a plavby schopné modely, které 

závodníci během závodu ovládají dálkově, bezdrátově. Jsou to předloze věrné, v měřítku 

postavené modely lodí a člunů. 

9.2. Třídy 

F4-A – Předloze věrné, v měřítku postavené modely lodí, postavené podle technické 

dokumentace. Modely lodí postavené ze stavebnic, které jsou, nebo byly, dostupné na 

trhu, nebo modely postavené z průmyslově vyráběných dílů. Také modely komerčně 

vyráběných stavebnic (RTR Ready to Run, ARTR Almost ready to Run). Tyto modely 

absolvují pouze jízdní zkoušku. 

F4-Bž – Předloze věrné, v měřítku postavené modely lodí, postavené podle technické 

dokumentace bez použití průmyslově vyrobených dílů. Modely lodí postavené ze 

stavebnic, které jsou, nebo byly, dostupné na trhu, nebo modely postavené z průmyslově 

vyráběných dílů. Tyto modely absolvují jízdní zkoušku a stavební hodnocení. 

9.3. Cíl závodu 

Dosažení co nejvyššího počtu bodů na trojúhelníkové závodní trati, která je tvořena 12 brankami 

a přistávacím obdélníkem. (Délka strany 30 m viz. Příloha NS 1). Trať se projíždí v předepsaném 

pořadí. Body jsou uděleny podle čistoty projetí branek. U třídy F4-Bž se k těmto bodům ještě 

připočítává bodový zisk za věrnost a kvalitu zpracování modelu. 

9.4. Stavební předpisy 

9.4.1. Všeobecná stavební pravidla a ustanovení 

9.4.1.1. K závodu v třídách F-NS jsou připuštěny pouze takové modely, které jsou postaveny 

závodníky nebo závodními družstvy. Model(y) musí být vlastnictvím závodníka nebo 

družstva. 

Mohou být použity jen modely postavené ze stavebnic, které jsou, anebo byly k dispozici 

na trhu alespoň jeden rok. 

9.4.1.2. Délka modelů ve třídách F-NS není omezená. 

9.4.1.3. Model musí být řízen / ovládán bezdrátově bez kabelů a drátů a bez použití vnitřních 

zařízení, jako jsou elektro-optické, GPS apod. Pokud je to třeba, smí se použít „gyro“ v 

třídách NSS pro speciální funkce (tj. pro pohybující se vnitřní zátěž v závislosti na 

náklonu). Používat „gyro“ pro řízení směru plavby je zakázáno. 

9.4.1.4. Ve všech třídách F-NS, kromě F4-A, se provádí stavební zkouška modelu. 

9.4.1.5. Ve třídách F-NS může být u lodního šroubu zvětšen jeho průměr 1,5krát a plocha 

kormidla max. 2krát, než je jejich velikost podle měřítka. Dodatečné změny a doplňky 

nejsou povoleny. 

9.4.1.6. Ve třídách F-NS jsou při měření délky a šířky modelu pro zařazení do tříd, nastavení 

doku a měřícího obdélníku modely měřeny přes boky, příď a zrcadlo lodi včetně 

přečnívajících částí, avšak jen těch, které jsou trvale připevněny. 

9.4.1.7. Stavební měřítko není omezeno. Může být jak v metrické, tak palcové soustavě. 

9.4.1.8. Určité díly nebo stavební skupiny, které byly vyrobeny jinými než v technickém průkazu 

modelu jmenovanými osobami, nebudou hodnoceny. Povoleny jsou polotovary jako: lana, 

řetízky, trubičky, profily, tkaniny atd. 

9.4.1.9. Model musí být představen čistý, a to ve stavu, který odpovídá novému plavidlu, které 

opustilo loděnici. 

9.4.1.10. Modely, nebo jeho části, vyrobené z kostí a slonoviny jsou zakázané. 
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9.4.2. Rozsah stavební zkoušky modelu 

9.4.2.1. Rozsah stavební zkoušky modelu 

a) Stavební zkouška je prováděna u všech třídy F-NS s výjimkou třídy F4-A. 

b) Stavební zkouška probíhá odděleně v jednotlivých třídách. U všech tříd je prováděna 

předjízdní zkouškou. 

9.4.2.2. Technická a organizační ustanovení pro stavební zkoušku 

a) Pořadatel je povinen pro stavební zkoušku modelů poskytnout: 

- dostatečně veliký areál, od účastníků i návštěvníků oddělený a proti slunci chráněný 

prostor, nebo místnost s dostatečným osvětlením a stabilními stoly na hodnocené 

modely. 

- uzavřený prostor pro neveřejné porady bodovací komise. 

- měřicí přístroje k přeměření modelů. 

- dostatek hodnotících listů (viz. Příloha NS-2). 

b) Pořadatel, vedení závodu, popř. jury musí ve shodě s komisemi dbát na to, aby byl 

dostatečný čas pro pečlivé hodnocení modelů, a to s ohledem na jejich počet. 

c) Oficiální bodovací listy pro stavební zkoušku jsou vedeny sekretářem a následně 

překontrolovány a potvrzeny vedoucím komise. Pro každou třídu je vedena zvláštní 

bodovací listina. Ta musí obsahovat následující údaje: 

- jméno, příjmení a zemi sekretáře a tří členů komise provádějící stavební zkoušku 

- jméno, příjmení a zemi účastníka 

- přesný popis modelu (jméno a typ originálu) 

- celkový počet bodů stanovený třemi rozhodčími 

- konečný výsledek hodnocení (počet bodů) 

d) Každý člen komise stavební zkoušky musí mít k dispozici dostatečné množství 

hodnotících listů. 

 

9.4.2.3. Měřítka a stavební podklady 

a) Volba měřítka je neomezená a je na závodníkovi, aby jej určil. 

b) Závodník je povinen předložit při registraci technický průkaz modelu a u stavební 

zkoušky všechny podklady podle kterých model stavěl. 

c) Aby mohla být přezkoušena shodnost vzoru s modelem, musí stavební podklady 

obsahovat minimálně tyto údaje: 

- plán v měřítku s bokorysem, půdorysem a žebrorysem, stejně jako příčný řez. 

- údaje o délce přes všechno, šířce a ponoru originální lodě. 

- originály nebo kopie všech dokumentů, muzejních podkladů, plánů z loděnic, knih, 

časopisů, katalogů včetně dalších podkladů a fotografií lodě a jejích detailů. 

d) Pokud modelář (závodník) plány vyhotovil sám, musí přiložit seznam pramenů. Pravidla 

z bodů 2 a 3 výše platí stejně jako dokumentace skutečné lodě. 

e) Pokud si technické údaje a detaily o skutečné lodi v použitých pramenech (literatura, 

fotografie, plány z loděnic atd.) odporují, je na účastníkovi, aby si zvolil pro stavbu 

svého modelu jednu z možných variant skutečné lodě, případně podklad z kteréhokoli 

pramene. Volba některého z pramenů případně variant nesmí být hodnocena negativně. 

f) Pokud byly na skutečné lodi později provedeny změny, které původní prameny 

neobsahovaly, avšak účastník tyto změny vzal v úvahu, potom musí tyto změny na 

modelu proti stavebním podkladům doložit přesnými údaji o pramenech, které dokazují 

změny na skutečné lodi. 

g) Jestliže účastník nepředloží žádnou dokumentaci, potom se model hodnotí pouze podle 

kritérií “provedení”, “dojem” a “rozsah”. 

h) Pokud jsou předloženy neúplné podklady, jsou u kritéria “shoda” odečítány body v 

odvislosti od stupně neúplnosti podkladů. 

 

9.4.2.4. Hodnocení modelu 

a) Modely jsou hodnoceny odděleně v jednotlivých třídách. Při tom se nesmí modely 

vzájemně překrývat. 
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b) Každý člen hodnotící komise hodnotí každý model a zaznamenává si jím dané body v 

hodnotícím listu v souladu s hodnotícími kritérii (udělují se pouze celé body). Součet 

bodů udělených podle jednotlivých kritérií tvoří výsledek hodnocení. 

c) Při pochybnostech o zařazení modelů k třídám, resp. Skupinám, rozhoduje hlavní 

rozhodčí. 

d) Komise provádějící stavební zkoušku se schází na neveřejném shromáždění pod vedením 

hlavního rozhodčího. Toto setkání má za cíl sjednotit interpretaci pravidel a předcházet 

pochybnostem. V případě neshod má rozhodující slovo hlavní rozhodčí. 

e) Je nutno dbát na to, aby při měření nebyl model dotýkán, aby se tak předešlo 

případnému poškození. 

f) Po této poradě hodnotí komise modely jednotlivých hodnocených tříd a vytváří si přehled 

o všech hodnocených modelech. 

g) Každý rozhodčí hodnotí samostatně a nezávisle na ostatních členech komise představené 

modely a to podle kritérií specifických pro třídu. 

h) Dokončí-li všichni členové komise své hodnocení, jsou bodové výsledky jednotlivých 

rozhodčích zapsány sekretářem do hodnotících listů (viz. Příloha NS-2). 

i) Jestliže jsou celkové body u jednoho modelu mezi 70 a 100 body a je zde rozdíl větší než 

5 bodů mezi nejvyšším a nejnižším hodnocením členy komise, tak se svolá neveřejná 

porada. 

j) Na této poradě musí členové komise, jejichž hodnocení se extrémně liší, podat 

odůvodnění svého hodnocení. 

k1) Na základě předložených výsledků pro hodnocený model a při zahrnutí postojů v diskusi 

musí vedoucí bodovací komise navrhnout průměr celkového počtu bodů pro hodnocený 

model, na kterém se musí bodovací komise sjednotit hlasováním. 

l) Rozhodčí s výrazně rozdílným bodovým hodnocením musí ohodnocení modelu opakovat a 

jejich nové hodnocení se může od stanoveného průměru lišit o dva body nahoru nebo 

dolů. 

m) Konečným výsledkem hodnocení je průměr všech tří bodových hodnocení. Sekretář 

zapíše konečné hodnocení do hodnotících listů. 

n) Zásadně jsou hodnoceny všechny viditelné části lodi. Doplnění (zkvalitnění) se u 

stavebnic hodnotí pozitivně. 

o) Komise provádějící stavební hodnocení je oprávněna k hodnocení postavit okolo sebe 

porovnatelné modely. 

p) U stavební zkoušky musí být přítomen závodník. Členové komise jsou oprávněni klást 

závodníkovi otázky týkající se modelu a stavebních podkladů. 

q) Soutěžící je povinen před počátkem stavební zkoušky modelu sdělit členům komise, 

které díly modelu nebyly modelářem zhotoveny. 

 

9.4.2.5 Komise provádějící stavební zkoušku 

Komise rozhodčích pro stavební zkoušku se skládá z: 

1 hlavního rozhodčího 

2 rozhodčích 

1 sekretáře (bez hlasovacího práva) 

9.5. Soutěžní trať 

9.5.1. Soutěže ve třídách F-NS probíhají na trati o tvaru rovnostranného trojúhelníku (viz. Příloha 

NS-1) 

9.5.2. Soutěž má být organizována na klidné, pokud možno proti větru chráněné vodní ploše. 

9.5.3. Při větších soutěžích může být pro kategorie F – NS postaveno více tratí, aby bylo možno 

zajistit hladký průběh závodu. V tomto případě však musí být podmínky na všech 

startovištích, stejně jako na vodní ploše, obdobné. Přitom musí být, ale zajištěno, že celá 

jedna jízda v jedné třídě proběhne na jednom startovišti. Při větším počtu závodníků je 

povoleno startovat se 2 modely v kurzu současně, avšak s různým počátkem startu. 
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9.6. Požadavky na startoviště 

9.6.1. Personální 

1 vedoucí startoviště (vrchní rozhodčí)  

2 časoměřiči (rozhodčí) 

1 brankový rozhodčí (rozhodčí) 

1 sekretář 

9.6.2. Materiální 

Startoviště musí být vybaveno následujícími materiály a nástroji: 

- 1 startovní můstek 

- 1 vyobrazení kurzu jízdní zkoušky 

- bóje 

- 1 stůl a 3 židle 

- místo pro rozhodčí, které je chráněno proti rozmarům počasí 

- 1 tabule pro zveřejňování výsledků 

- 1–2 záchranné lodě 

- 2 stopky 

- 3sekundový bzučák 

- 1 přistávací obdélník ve formě doku (viz. Příloha NS-3) 

- 1 metr (měřidlo) o délce 1000 mm 

9.7. Provedení soutěže v kategorii NS 

9.7.1 Stavební zkouška modelů pro třídy F4-Bž 

Stavební zkouška probíhá podle následujících kritérií: 

Provedení      max. 50 bodů 

Hodnocení technického provedení a kvality modelu. Přesnost forem, vzhled povrchů a 

vybarvení. Hodnocení vnitřku modelu (uložení motorů, zdrojů, RC, čistota pájení atd.) 

nesmí přesáhnout 10 bodů. 

Dojem      max. 10 bodů 

Hodnocení celkového dojmu a vzhledu modelu. 

Rozsah      max. 20 bodů 

Ohodnocení celkového rozsahu práce na modelu. Rekonstrukce a doplnění mají být 

hodnoceny pozitivně. Pozornost je třeba věnovat časově náročným pracem, podmíněných 

stupněm obtížnosti.  

Shoda se stavebními podklady   max. 20 bodů 

Zkouška stavebního měřítka (s přihlédnutím k povoleným tolerancím). Úplnost všech 

detailů podle podkladů, které měl závodník k dispozici. Hodnocení správné volby 

přirozeného vzhledu dřeva, kovů, tkanin, lanoví apod. 

max. 100 bodů 

Přípustné tolerance pro následující třídy F4: 

Pro délku modelu do: 

500 mm  1000 mm  2000 mm  2500 mm  nad 2500 mm 

+/- 3 mm  +/- 5 mm  +/- 8 mm  +/- 10 mm  +/- 12 mm 

Pro šířku modelu do: 

50 mm  150 mm  300 mm  600 mm  nad 600 mm 

+/- 2 mm  +/- 3 mm  +/- 4 mm  +/- 5 mm  +/- 6,5 mm 

 

9.7.2. Jízdní zkouška 

9.7.2.1. Trojúhelník s bójemi má být postaven jako rovnostranný podle Obrázku č. 1. Možná 

varianta výstavby je následující: Bod S je těžištěm trojúhelníku. K přesnému vyrovnání 

bójí se ze břehu díváme na přímky A-S, B-S, C-S, které se musí protínat v bodě S. 
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Prodloužení těchto tří přímek musí procházet středem bočních branek, příp. k bójím na 

rozích trojúhelníku. 

9.7.2.2. Závod se skládá ze 3 samostatných jízd. Závodník musí absolvovat všechny 3 jízdy. 

9.7.2.3. Jízdní zkouška se provádí na slalomovém kurzu (viz. Obrázek č. 2). Brankami kurzu 

musí závodník projíždět v předepsaném pořadí – viz tabulka níže. Kurz čítá celkem 12 

branek, z toho se 11 projíždí popředu a 1 vzad. 

 

Pořadí branek Body za správné 

projetí 

Srážka bodů za 

dotknutí s 

bójí 

I 6 2 

III 9 3 

II 6 2 

I 6 2 

III 9 3 

IV 6 2 

IV 6 2 

V 9 3 

I 6 2 

VI 6 2 

V 9 3 

I – Jízda zpět 12 4 

Přistávací manévr 10 5 

Celkem 100  

 

9.7.2.4. Maximální doba jedné jízdní zkoušky (jízdy), včetně přistávacího manévru, je 7 minut. 

Po uplynutí tohoto času se model musí vrátit nejkratší možnou cestou zpět a musí být 

vyjmut z vody. Započítávají se jen body získané do uplynutí časového limitu. 

9.7.2.5. Na každou z branek se smí najíždět plynulou jízdou vpřed pouze jednou, s výjimkou 

branky projížděné vzad. 

9.7.2.6. Branka se považuje za projetou, když model protne základní linii 2 bójí (spojnici) 

branky. Vedoucí startoviště musí zahlásit každé správné či nesprávné projetí brankou a 

zároveň i získané body viz tabulka výše. Toto zahlášení musí proběhnout v angličtině (na 

mezinárodní soutěži). 

9.7.2.7. Jestliže se po fyzickém kontaktu bóje viditelně otočí, nebo pohne do strany, je to 

považováno za dotyk s bójí. Pokud se model při projíždění jedné branky dotkne obou bójí, 

je to považováno pouze za jeden dotyk. Závodník obdrží body za správné projetí, ale od 

této hodnoty se mu odečte srážka bodů za dotknutí s bójí, viz tabulka výše (např. 

dotknutí s brankou č. III se počítá následovně 9–3 = 6 bodů). 

9.7.2.8. Za chybně projetou branku se považuje ta, kdy model protnul základní linii 2 bójí 

(spojnici) branky z vnější strany. Za chybně projetou branku nejsou žádné body. 

9.7.2.9. Jestliže model neprojede branku v předepsaném pořadí, je tato branka považována za 

chybně projetou. 

9.7.2.10. Vrcholová branka (číslo IV.) musí být projeta dvakrát v předepsaném pořadí. Za 

každou správně projetou branku obdrží závodník 6 bodů, pokud však projede s dotykem, 

odečítají se 2 body (viz tabulka výše). Pokud se model při projíždění jedné branky dotkne 

obou bójí, je to považováno pouze za jeden dotyk. 

9.7.2.11. Poslední branka jízdní zkoušky se musí projíždět plynulou jízdou vzad. Pokud model 

projel branku správně bez dotyku s bójí, získá závodník 12 bodů. Pokud závodník branku 

minul, nebo protnul základní linii 2 bójí (spojnici) branky při jízdě vpřed, nezíská závodník 

žádné body. Pokud se model dotkne bóje, ztrácí závodník 4 body, tj. získává 8 bodů. 

9.7.2.12. Po projetí poslední branky musí model provést přistávací manévr a zastavit uvnitř 

měřícího obdélníku. Během tohoto manévru nesmí být závodník ovlivňován žádným 

pokřikem či signály. 

9.7.2.13. Dok je samostatná konstrukce. Přistávací obdélník je prostor mezi stěnami doku. 

Přistávací obdélník musí být na obou stranách opatřen takovým materiálem, který 
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nezpůsobí poškození modelu. Měřící obdélník je součástí přistávacího obdélníku a je 

vyznačen na jeho krajích (možná varianta viz Obrázek č. 3). Na konci měřícího obdélníku 

je pohyblivá dorazová lať, která je kolmo na konstrukci doku. 

9.7.2.14. Délka měřícího obdélníku, ve kterém musí všechny třídy zastavit, je nezávislá na délce 

modelu a je omezena na 500 mm. 

9.7.2.15. Šířka přistávacího obdélníku pro třídy F2, F4 a F-DS se nastavuje podle následující 

formule: 

šířka modelu v mm + 200 mm = šířka přistávacího obdélníku v mm 

9.7.2.16. Do přistávacího obdélníku se může vjíždět zleva či zprava, vše záleží pouze na 

závodníkovi. 

9.7.2.17. Vedoucí startoviště musí být během přistávacího manévru na startovním můstku a 

musí sledovat, jestli model zastavil uvnitř měřícího obdélníku. 

9.7.2.18. Do měřícího obdélníku se smí vjet pouze jednou. Opuštění měřícího obdélníku pro 

opakování přistávacího manévru není možné a za manévr nejsou žádné body. 

Vícenásobné najíždění do přistávacího obdélníku je možné za předpokladu, že se model 

nedotkne žádné jeho stěny a ani nevjede do měřícího obdélníku. 

9.7.2.19. Za bezchybný přistávací manévr, trvající 3 sekundy, získá závodník 10 bodů. To 

znamená, že se model nedotkne žádné strany přistávacího ani měřícího obdélníku (včetně 

dorazové latě). Model musí zastavit přídí v měřícím obdélníku podle dané třídy a musí být 

uveden do klidu. 

9.7.2.20. Když je model uveden do klidu, musí závodník hlasitě zvolat „stop“, zvednout ruce a 

přestat používat vysílací soupravu. Rozhodčí stopkami nebo akustickým znamením odměří 

čas 3 sekund, během kterých musí zůstat model v klidu. 

9.7.2.21. Za následující chyby během přistávacího manévru získá závodník jen 5 bodů: 

a) Model se dotkl jedné strany přistávacího či měřícího obdélníku uvnitř nebo zvenčí. 

b) Model nezůstal v klidu během 3 sekund po zastavení (rozhodčí musí vzít v potaz přírodní 

podmínky). 

c) Závodník nezvolal „stop“ nebo nezvedl ruce. 

d) Po zvolání "stop" závodník používal vysílací soupravu. 

Jestliže závodník udělá dvě a více chyb během přistávacího manévru, tak nezískává žádné 

body. 

9.7.2.22. Za následující chyby je považován přistávací manévr jako špatný a závodník nezískává 

žádné body: 

a) Po vjetí do měřícího obdélníku příď modelu tento prostor opět opustila. 

b) Model se dotkl dvou stran přistávacího či měřícího obdélníku. 

c) Model posunul dorazovou lať. 

9.7.2.23. Pokud to dovolují technické a organizační podmínky, smí být v kurzu více modelů, 

maximálně však 2. 

9.7.3. Všeobecná ustanovení pro začátek a ukončení jízdní zkoušky 

9.7.3.1. Během jízdní zkoušky se musí závodník pohybovat pouze na vymezeném území, 

startovním můstku. Pohyb závodníka v rámci vymezeného území, startovním můstku, 

není nijak omezen. 

9.7.3.2. Po ukončení jízdní zkoušky musí být model bezodkladně vyjmut z vody a vypnuto 

vysílací zařízení. 

9.7.3.3. Pokud je během jízdní zkoušky model po 1 minutu nefunkční, je jeho jízdní zkouška 

ukončena (s výjimkou tříd NSS). Tato jízdní zkouška je považována za platnou. U tříd F2, 

F4 a F-DS jsou body dosažené do přerušení jízdní zkoušky počítány do celkového 

hodnocení. Je-li model či závodník během své jízdní zkoušky rušen, může závodník 

požádat o opakování jízdní zkoušky na konci daného kola. Existuje pouze jedna možnost 

opakování, a to pouze v případě rušení jinými závodníky, loděmi, čluny a modely. Jen 

vedoucí startoviště / hlavní rozhodčí může naplánovat náhradní pokus. 

9.7.3.4. Pokud byl závodník nucen z výše uvedených důvodů jízdní zkoušku přerušit a vedoucí 

startoviště mu po prošetření povolí opakování startu, jede se celý kurz jízdní zkoušky 

znovu. Body získané během nedokončené jízdy se nezapočítávají. 

9.7.3.5. Během jízdní zkoušky se modelu nesmí nikdo dotknout. 
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9.8. Vyhodnocení 

9.8.1. Závěrečném vyhodnocení se provádí součtem bodů získaných při stavební a jízdní 

zkoušce. Jízdní zkouška je průměrem dvou lepších jízd. 

9.8.2. Jestliže mají dva závodníci výsledné body stejné, tak rozhoduje o konečném umístění 

zbývající jízda. 

9.8.3. Pokud získají dva a více soutěžící stejný počet bodů, nejprve se uskuteční rozjížďka na 

navigačním trojúhelníku v opačném směru jízdy, tj. branky v pořadí 1, 5, 6 atd. Není-li ani 

poté rozhodnuto o konečném pořadí, pak hlavní rozhodčí navrhne speciální kurz. Vždy 

musí všechny soutěžící informovat o definovaném kurzu. 

  



29 

 

10. PRAVIDLA PRO KATEGORII M 

10.1. Definice 

Dálkově řízené lodní modely tříd kategorie M jsou volně stavěné závodní modely s elektrickým 

pohonem a ponořeným lodním šroubem (Hydro/Mono pohony a povrchové pohony, které 

vystupují vzadu z trupu nejsou povoleny), které závodníci během závodu ovládají dálkově, 

bezdrátově  

10.2. Třídy 

mini ECO standard – minimální váha 450 g, maximální délka trupu 430 mm s přesně 

specifikovaným pohonem 

mini ECO – minimální váha 450 g, maximální délka trupu 430 mm 

F3-E – volně stavěné modely závodních člunů s pohonem elektromotorem, je povolen pouze 

lodní šroub. 

10.3. Cíl závodu 

Dosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na trojúhelníkové 

trati, odpovídající příloze M1. V jedné rozjížďce může startovat minimálně 3, maximálně 6 

modelů (v případě mini ECO standard je to minimálně 3, maximálně 8 modelů). Z časových 

důvodů může být počet modelů pro jízdu zvýšen na 7 (resp. 9 pro mini ECO standard) po 

domluvě s vedoucím startoviště nebo s hlavním rozhodčím. Toto se nesmí stát pravidlem.  

U tříd F3E dosažení co nejvyššího počtu bodů na trojúhelníkové závodní trati, která je tvořena 8 

brankami. Délka strany 30 m viz. Příloha M-2. Trať se projíždí v předepsaném pořadí. Body jsou 

uděleny podle dosaženého času a projetí branek. 

10.4. Stavební předpisy 

10.4.1. Stavební předpisy všeobecné 

10.4.1.1. Všechny lodě musí být vybaveny nouzovým vypínačem (tzv. odpojovák) dle vyobrazení 

(viz Příloha M-3). Nouzový vypínač musí být zapojen tak, že v naléhavém případě může 

být závodníkem, pomocníkem, svážečem nebo jinou osobou vytažením propojky 

přerušeno spojení mezi motorem a pohonnými články. Pokud z nějakého důvodu nelze 

nouzový vypínač odpojit, tento model ukončí jízdu a je z rozjížďky diskvalifikován. Vypínač 

nesmí být umístěn na krytu nebo jiné odnímatelné části modelu. Vypínač může být na 

kterékoliv straně. Propojovací smyčka musí být vyrobena z červeného kabelu. Ostatní 

způsoby řešení nouzového vypínače nejsou od 1. 1. 2005 dovoleny. 

10.4.1.2. Všechny lodě musí být vybaveny z venku přístupným vypínačem ovládací soupravy.  

Je-li přijímač napájen pomocí zařízení BEC, musí to závodník oznámit vedoucímu 

startoviště. Vypínač není dovoleno umístit na odnímatelném krytu. 

10.4.1.3. Lodě tříd mini ECO Standard, mini ECO, mini ECO team musí mít spodní část 

nabarvenou dobře viditelnou barvou. (Dobře viditelná barva musí být minimálně na 1/3 

spodní části). Toto by mělo přispět k dobré viditelnosti převráceného modelu. Tmavé, 

např. černé, tmavomodré a podobné barvy, nejsou povoleny. Vhodné jsou například 

fluorescentní pruhy. Pozn. celý bílý model, taktéž není dostatečně kontrastní s vodní 

hladinou. 

10.4.1.4. Jestliže musí svážecí člun během jízdy vjet do trati, má vždy přednost. Svážecí člun se 

musí míjet pomalou jízdou. Ohrožování svážecího člunu a jeho posádky je přísně 

zakázáno. Pokud se model dotkne svážecího člunu v průběhu závodu je závodník 

diskvalifikován. Při nezaviněném doteku může být odečteno jedno kolo (záleží na 

posouzení vedoucího startoviště). Pokud svážecí člun narazí do stojícího modelu, 

nedochází k žádné penalizaci. 

10.4.1.5. Junioři do 12 let nesmí být z bezpečnostních důvodů nasazováni jako pomocníci na 

startovišti. 
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10.4.1.6. Na všech startovištích i v depu musí být adekvátní protipožární ochrana, hasicí přístroj, 

protipožární deky, kbelík se suchým pískem. Každý závodník je zodpovědný za bezpečnou 

přepravu a bezpečné nakládání se svými pohonnými články (na startovišti i v depu). 

Pohonné články jsou nabíjeny v bezpečnostních LiPo sáčcích nebo LiPo krabičkách. 

Závodníkům je pro případ nebezpečí doporučeno přivézt si vlastní protipožární deku. 

Organizátor nenese zodpovědnost za případné škody či zranění. 

10.4.1.7. Při mistrovství ČR má být po celou dobu zajištěná lékařská služba a na každém 

závodišti musí být k dispozici výbava první pomoci. V případě nesplnění tohoto, nebo 

ostatních bezpečnostních opatřeních, bude soutěž přerušena zástupcem SMČR a v 

případě, že nebude pochybení napraveno, bude soutěž ukončena.  

10.4.1.8. Vedoucí startoviště je oprávněn v případě porušení pravidel soutěžícího ze závodu nebo 

rozjížďky vyloučit. Správná funkce nouzového vypínače může být přezkoušena při 

registraci a před každou rozjížďkou vedoucím startoviště. Nabarvení spodní části trupu je 

kontrolováno při registraci. Nekoná-li se registrace, je spodní část trupu kontrolována 

před každou jízdou. 

10.4.1.9. Protest proti postihu za nedodržení bezpečnostních předpisů není v žádném případě 

možný. 

10.4.1.10. Každý závodník souhlasí s vylovením potopeného modelu. Organizátor je povinen 

zajistit potápěče na záchranu potopeného modelu. Záchrana potopeného modelu se 

provádí v pauze na oběd, nebo po skončení soutěžních jízd v daný den. Náklady na 

záchranu (např. poplatek potápěči) nese závodník. Jakmile je ve vodě přítomen potápěč, 

na vodní ploše nesmí být žádný model. 

Upozornění!! 

Ve třídách mini ECO standard, mini ECO je prováděna záchrana ležícího modelu po 

skončení jízdy, s výjimkou potápějícího se modelu. Bude-li model vyzvednut mimo 

startovní stupeň, nemůže pokračovat v další jízdě. 

10.4.1.11. V jedné rozjížďce může být použita pouze jedna sada baterií, dle Přílohy M-4. Pohonné 

články musí být pro případnou kontrolu jednoduše dostupné. Pokud je přijímač napájen 

zvlášť, musí být k dispozici nápadný nouzový vypínač. 

10.4.1.12. Použitý elektromotor nepodléhá žádným omezením. 

10.4.1.13. Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán 

regulátorem otáček. 

10.4.1.14. Model kompletně připravený k jízdě se váží na suchu. Váha modelu včetně 

přijímačových a pohonných článků a přívodních kabelů, spojek a držáků nesmí být menší 

než 450 g při současné maximální délce trupu 430 mm (včetně startovního štítku). Váha a 

napětí baterií musí splňovat pravidla jednotlivých tříd.  

10.4.1.15. Extra součástky jako kusy polystyrénu nebo nafukovacích balonů atd. nejsou 

povoleny, pokud nejsou pevnou součástí lodi (např. kabina, překlápěcí komora). 

10.4.1.16. Pohonné zdroje pro třídu F3E, hmotnost a počet viz. Příloha M-4. 

 

10.4.2. Použití limiterů 

Od 01.01.2020 je použití limiterů povinné ve všech třídách kromě F1/F3 a ve všech mini 

třídách. Na národní úrovni je stále možné používat limiter NEBO baterie do váhy ve všech 

třídách (zůstávají v platnosti obě alternativy). 

10.4.2.1. Konektory limiterů poskytovaných Navigou na ME/KM/MS budou: 

Baterie (+) = 5.5 mm (samec) Baterie (-) = 5.5 mm (samice) 

Regulátor (+) = 6 mm (samec) Regulátor (-) = 6 mm (samice) 

Délka kabelu bude 80 mm. Limiter musí být připojen přímo na baterie a před odpojovák 

na straně regulátoru viz. obrázek. 
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10.4.2.2. mini ECO, mini ECO team (jsou 2 možnosti pro LiPo napájení): 

1. možnost: kontrola baterií – napětí a váha tj. max 113 g vč. 30 mm kabelů (min 

AWG 16 nebo 1,3mm2) od každého pólu, vč. smršťovací fólie 

2. možnost: použití limiteru (libovolný schválený model limiteru). Není vyžadována 

minimální hmotnost baterie. Musí být použity LiPo baterie s 30 mm (min AWG 16 

nebo 1,3 mm2) kabelem od každého pólu. Maximální množství využité energie: 

v mini třídách 21 Wh nebo 1260 Wmin. 

Veškeré požadavky pro baterie dle tříd viz. Příloha M-4. 

Tyto hodnoty mohou být aktualizovány jednou za rok (na začátku roku) pomocí emailové 

volby zúčastněných zemí v sekci M. 

10.4.2.3. Pro veškeré třídy s povinnými limitery platí tyto pravidla: 

- čas pro zpomalení po vypršení limitu je 5 s pro veškeré hodnoty a třídy 

- po dosažení limitu je na 60 s pro veškeré hodnoty a třídy zamezeno napájení 

- graf viz. Příloha M-4 

10.4.2.4. Použité limitery musí splňovat následující požadavky: 

- musí být voděodolné 

- limity nastavené pro třídu nesmí být možné změnit nebo musí být zamezeno možnosti je 

změnit během závodu závodníkem 

- přesnost limiteru je +/- 1% 

- jakmile je dosažen limit, model nejprve zpomalí a pak zastaví, limiter musí po nějaké 

době umožnit opětovné použití energie (zajistit možnost návratu modelu na startoviště) a 

přitom znázornit, že bylo limitované množství energie spotřebováno 

- limit nesmí být možné resetovat odpojení odpojováku (musí být zamezeno závodníkovi 

resetovat hodnotu spotřebované energie např. během čištění nevodních nečistot ze 

šroubu) 

- limiter je nezměnitelné zařízení (uzavřené materiálem, který zamezí rozebrání) 

10.4.2.5. V praxi bude použita tato procedura pro kontrolu napětí, váha a limitu na MiČR: 

- Při registraci je kontrolováno nastavení veškerých použitých limiterů, programovací port 

je zapečetěn nesnímatelnou nálepkou (nálepku nelze odstranit, aniž by byla poškozena). 

Pokud na limiteru chybí nálepka, musí být znovu zkontrolováno jeho nastavení, pokud se 

hodnoty liší od předepsaných, nesmí již závodník startovat. 

Pokud nastavení souhlasí, limiter bude znovu přelepen. 

- Před rozjížďkou je kontrolováno napětí (všech baterií) a váha (pouze u baterií s váhovým 

limitem). U modelů vybavených limiterem v mini třídách bude provedena vizuální kontrola 

pečetě, po kontrole mohou pokračovat na přípravnou plochu pro zalepení modelu. 

- Po rozjížďce je u všech baterií kontrolováno napětí. Modely zůstanou uzavřeny, otevřeny 

budou až na ploše pro kontrolu baterií pod hrozbou diskvalifikace z rozjížďky. 

- V týmových závodech (mini ECO team) mohou být modely otevřeny na platě po 

informování asistenta/rozhodčího, pod dohledem rozhodčího v případě jakékoli výměny 

baterie/limiteru v rámci jednoho týmu. Tým složený pouze ze 2 závodníků, kteří používají 

3 akupacky (limitery) musí jasně informovat rozhodčího před rozjížďkou pod hrozbou 

diskvalifikace z rozjížďky. 

 

10.4.3. Specifika národní třídy mini ECO standard 

Pro třídu mini ECO standard platí následující omezení: 

10.4.3.1. motor – je předepsáno použití tohoto motoru: střídavý motor DYS BMA1712-13 

(někdy bývá označen BC-2225/13) 2000KV. Není povolena žádná modifikace motoru, v 

případě pochybností bude provedena vizuální kontrola vinutí, případně měření KV. V 

případě MiČR může pořadatel udělit výjimku a povolit použití stejnosměrného 

elektromotoru řady 400 s feritovými magnety a třípólovou kotvou a tomu odpovídající 

regulátor otáček. 

10.4.3.2. regulátor otáček – je předepsáno použití těchto regulátorů: typ Turnigy Plush 30 A 

nebo M-power 30 A nebo Hobbywing FlyFun 30 A. 

10.4.3.3. lodní šroub – je předepsán lodní šroub: TP power – max. 26 mm (typ ECO) nebo 

plastový lodní šroub 2 listý, pravý, stoupání 40 mm, 26,0mm/M4, na šroubu není 

povoleno měnit stoupání (naostření a vyleštění šroubu je povoleno).  
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10.4.3.4. pohonné články – viz. Příloha M-4 

 

10.4.4. Startovní číslo (štítek) 

10.4.4.1. Každý model třídy, u které jsou počítána kola, musí být vybaven startovním štítkem. 

10.4.4.2. Velikost startovního štítku je 80 mm x 80 mm. Štítek musí být vyroben z bílého a 

neprůhledného materiálu. Čísla na štítku musí být černá, musí mít výšku 70 mm a šířku 

alespoň 10 mm. Startovní štítek musí být oboustranně čitelný a připevněný vertikálně na 

modelu, nebo vzadu, alespoň jedním šroubem. 

 
10.4.4.3. Není-li štítek osobami, které počítají kola čitelný, nebo je průhledný, nejsou kola 

počítána. Totéž platí, je-li v průběhu jízdy štítek ztracen. Bíle nalakované plochy člunu s 

nalepeným startovním číslem nejsou dovolené. 

10.4.4.4.V případě ztráty startovního čísla (štítku) musí závodník v příštím kole zastavit u plata. 

Jakmile závodník startovní číslo (štítek) nahradí novým, může pokračovat v jízdě. 

 

10.4.5. Technická kontrola modelů 

10.4.5.1. V několika třídách je kontrolována váha modelů / baterií nebo kontrola napětí. Pokud 

nejsou splněny předepsané hodnoty, neprovádí se opakované (druhé) měření / vážení. 

Napětí si měří každý závodník sám, měření ověří obsluha stanoviště. Úprava váhy modelu 

nebo baterií na váze je dovolena pouze po dobu, kdy je model/baterie na váze. Jakmile je 

model/baterie odebrán z váhy, vážení končí. Pokud váha nebo napětí není v souladu s 

pravidly, model se nemůže zúčastnit rozjížďky. Je potřeba dodržovat pravidla jednotlivých 

tříd. 

10.4.5.2. Před a po každé jízdě každé třídy má vedoucí startoviště právo kontrolovat náležitosti 

modelu. 

10.4.5.3. Na MiČR je napětí měřeno přímo na bateriích před a/nebo po jízdě. Váha baterií je 

kontrolována před jízdou. Pořadatel může rozhodnout, že zvážené baterie budou označeny 

bezpečnostní nálepkou, prokazující, že byly zváženy a zkontrolovány. Pokud je 

bezpečnostní nálepka v pořádku, není nutné znovu před jízdou baterie vážit. Pokud 

bezpečnostní nálepka chybí nebo je poškozena, je nutné baterie zvážit jako obvykle. 

10.4.5.4. Z bezpečnostních důvodů (přebíjení baterií) je před jízdou kontrolováno napětí. Pokud 

závodník nesplní předepsané hodnoty, nemůže startovat v rozjížďce. 

10.4.5.5. Na MiČR jsou limitery poskytnuty pořadatelem a jsou zapůjčeny závodníkům při 

technické kontrole před rozjížďkou. Limitery jsou vráceny po skončení jízdy. Pokud je 

limiter zničen chybou závodníka, pak závodník uhradí škodu. Pokud dojde k potopení 
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modelu, který přes veškeré snahy organizátora nebude vyloven, pořadatel nebude 

požadovat po závodníkovi náhradu škody. 

Pokud je limiter zničen v důsledku vyšší moci (utopen, shořel), náklady nese pořadatel. 

Pokud je limiter zničen v důsledku závodníkovi nepozornosti (např. přepólování nebo 

mechanické poškození) náklady nese závodník. 

10.4.5.6. Během závodu se limiter bere jako součást modelu. Pokud se během závodu stalo, že 

limiter technicky selže, pak to musí prověřit technická komise složená ze 3 kompetentních 

lidí. Rozhodnutí komise má váhu rozhodnutí rozhodčího a nelze proti němu podat protest. 

10.4.5.7. Navrhované a správné pořadí pro zapojení limiteru, které zajištuje maximální 

bezpečnost: 

1. Regulátor side black and red 

2. Signal in/output 

3. Kabely baterií 

10.4.5.8. Pokud je napětí před závodem příliš vysoké nebo váha baterií nesplňuje pravidla, je 

závodník diskvalifikován z této rozjížďky. Maximální napětí před jízdou je 4,23 V na článek 

(LiPo), 3,65 V (LiFePo) a 1,42 V (NiMH). 

10.4.5.9. Je nutné závodníkovi poskytnout adekvátní čas na zalepení modelu před jízdou.  

10.4.5.10. Po jízdě modely zůstávají zavřené, otevřené jsou až na kontrolní ploše. Napětí 

(kontrola minimálního napětí) je znovu kontrolováno pouze u mini tříd (namátková 

kontrola může být provedena ve všech třídách), kde není povinné použití limiterů. Pokud 

je napětí po závodě příliš nízké, je závodník z rozjížďky diskvalifikován. Minimální napětí 

na článek po jízdě je 3,3 V (LiPo), 2,5 V (LiFe). Pro NiMH není stanoven minimální limit. 

10.4.5.11. Pokud je použitý limiter vybaven telemetrií, data z telemetrie mohou být použita pro 

kontrolu napětí, nicméně model musí být rozlepen pro vizuální kontrolu. 

10.4.5.12. Veškeré uvedené kontroly jsou povinné, pokud závodník opustí startoviště bez 

překontrolování je z rozjížďky diskvalifikován. Zařízení pro vážení a měření napětí použité 

pořadatelem je považováno za oficiální. Před závodem může závodník vyzkoušet zvážit a 

změřit napětí svých baterií. Pro tento účel budou tato zařízení k dispozici při registraci. 

10.4.5.13. Na MiČR a rovněž při ustanovení nových rekordů, je u 3 nejlépe umístěných modelů 

prováděna po finálových jízdách kontrola souladu s pravidly. 

10.4.5.14. Ve třídě F3 mohou být stanoveny nové rekordy, pokud se tak stane následuje tato 

procedura: 

- Pokud odpovídá rychlost, čas nebo počet bodů novému rekordu, nesmí model opustit 

plato, dokud není provedena jeho kontrola. 

- Závodník má povinnost předložit svůj model ke kontrole a při kontrole pomoci. Má sám 

provést všechny přípravné práce. Odepře-li součinnost, bude diskvalifikován. Nejsou-li 

výsledky kontroly ve shodě s pravidly třídy, následuje rovněž diskvalifikace. V tomto 

případě jsou následně kontrolovány modely na dalších místech. 

10.5. Závodní trať 

10.5.1. Závod tříd mini ECO probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlům Naviga s vyjmutou 

vracecí bójí, viz Příloha M-1.  

10.5.2. Závod F3-E probíhá na trojúhelníku viz. Příloha M-2 

10.6. Požadavky na startoviště 

10.6.1. Personální 

alespoň 1 rozhodčí (pokud jich je víc, jeden z nich je hlavní) 

alespoň 2 rozhodčí ve třídách Mini ECO team, ECO team (jeden z nich je hlavní) 

2-3 rozhodčí nebo zkušení lidé pro sledování podjetých bójí 

3 časoměřiči pro třídy F3 

1 kvalifikovaná osoba pro obsluhu počítače kol 

2 osoby pro hlášení průjezdů (1 pro manuální počítání, 1 pro počítač) 

1 kvalifikovaná osoba pro manuální kontrolu počítání kol 

10.6.2. Materiální 

1 digitální váha 
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1 digitální měřič napětí 

1 měřič frekvence 

1 počítač pro měření kol a času 

formuláře pro manuální kontrolu (viz Příloha M-5) 

4 digitální stopky pro F1,F3 a alespoň 1 v ostatních třídách 

1 počítačový program pro počítání kol ve všech třídách kromě F1,F3 

10.7. Jízdní zkouška 

10.7.1. Závody se skupinovým startem třídy mini ECO 

10.7.1.1. Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlům Naviga s vyjmutou vracecí bójí.  

10.7.1.2. Závod probíhá proti směru otáčení hodinových ručiček. Startovní čára probíhá v 

pravém úhlu na vrcholovou bóji.  

10.7.1.3. Poté, co je povoleno dát modely na vodu, začíná závod na akustické znamení, které 

dává vedoucí startoviště. Při tom musí model ležet na vodě zadní částí k startovnímu 

platu. Pokud má model na zadní části připevněné startovní číslo, mělo by se dotýkat 

startovního plata.  

10.7.1.4. Odstartuje-li některý model později po signálu a rychlejší, správně odstartovaný model 

již dosáhne levou boji, pak musí být start později startujícího modelu proveden na pravou 

boji, tak, aby nepřekážel jiným modelům. 

10.7.1.5. Doba jízdy viz Příloha M-4. 

10.7.1.6. Není možná oprava podjeté bóje vracením se. V případě podjetí se závodníkovi odečítá 

1 kolo. 

10.7.1.7. Model, který během jízdy nemůže dále pokračovat, může být svážecím člunem vytažen 

až po skončení jízdy, kromě případu, kdy se model potápí nebo hrozí jeho potopení. 

10.7.1.8. Model musí také po skončení jízdy/závodu odpovídat stavebním předpisům této třídy. 

Vedoucí startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy/závodu. 

 

10.7.2. Závody se skupinovým startem třídy mini ECO-team 

10.7.2.1. Definice – mini ECO Team je soutěž družstev pro modely tříd mini ECO. Nerozlišují se 

modely třídy Expert a Standard. 

10.7.2.2. Minimálně 2 maximálně 3 závodníci s maximálně 3 mini ECO modely tvoří jedno 

družstvo. Pro modely platí stejné stavební předpisy třídy ECO nebo mini ECO, případně 

mini ECO standard. Stejné platí pro povolené články a rovněž jízdní pravidla. 

10.7.2.3. Není možná oprava podjeté bóje vracením se. V případě podjetí s závodníkovi odečítá 1 

kolo. 

10.7.2.4. Změny oproti pravidlům ECO jsou: 

- Na vodě smí být pouze jeden model z každého družstva. 

- V průběhu závodu jsou odpadlé modely sváženy. Další model příslušného družstva může 

startovat, až když je odpadlý model svážecím člunem vyzvednut z vody. 

- Jízdní čas viz Příloha M-4. 

- Pro každé družstvo jsou povoleny jen 3 sady akumulátorů. Dobíjení akumulátorů v 

průběhu jízdy není dovoleno. 

- Každý závodník smí na startovní plato přinést pouze jeden model a pouze s tímto 

modelem soutěžit. Výměna baterií v rámci týmu je dovolena. 

- Start závodu začíná stejně jako start třídy ECO. Každý další startující model startuje na 

pravou přední bóji. 

- Dotknutí se svážecího člunu vede k okamžité diskvalifikaci celého družstva. 

- Smíšené týmy (soutěžící z různých států) nejsou na světových a kontinentálních 

mistrovství povoleny. 

- Je povoleno maximálně 6 týmů v jedné skupině. 

- Každý závodník týmu musí při registraci uvést 4 krystaly, pokud je používá. 

- Ve třídě mini ECO Team Junior je pro tým povolen jeden dospělý jako poradce. Dospělý 

nesmí působit jako startovní pomocník. Smí zasahovat jen podle povolení vedoucího 

startoviště, když je ohrožena bezpečnost týmu. 

- Proti rozhodnutí vedoucího startoviště není možný žádný protest. 
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10.7.3. Závody ve třídě F3-E 

10.7.3.1. Závod ve třídě F3E se skládá ze 3 jízd. Závodník má pro jízdu a přípravný čas k 

dispozici celkem 5 minut. 

10.7.3.2. Během pracovního času 5 minut, který začíná vstupem na startovní stupeň, může být 

proveden libovolný počet jízd. Po skončení jízdy následuje uvolnění pro další jízdu 

vedoucím startoviště, jak je nejdříve možné, přičemž musí být dáno dost času pro 

časoměřiče k vynulování stopek. Závodník nebo jeho pomocník musí oznámit začátek 

jízdy. V průběhu pracovního času jsou dovolené úpravy a opravy modelu. Není dovolena 

výměna motoru a výměna nebo dobíjení pohonných článků. Záchrana modelu v průběhu 

pracovního času je dovolena. 

10.7.3.3. Skončí-li pracovní čas a model před jeho uplynutím překročil startovní linii, je tato jízda 

ještě hodnocena.  

10.7.3.4. Závod se koná na trati viz. Příloha M-2. Maximální čas jízdy je stanoven na 150 

sekund. Měřená jízda začíná, když model přídí projede první branku a končí, když přídí 

projede poslední branku.  

10.7.3.5. Všech 8 branek na trati se projíždí dvakrát, v předepsaném pořadí, v pokud možno co 

nejkratším čase. Za všechny bezchybně projeté branky jsou udělovány plusové body, za 

dotek bóje jsou body odčítány viz níže. 

 

Chyby při průjezdu brankami F3-E 

 

Branka Odpočet bodů 

Minutí Dotek bóje 

1 6 2 

2 6 2 

2 6 2 

3 9 3 

3 9 3 

4 12 4 

4 12 4 

5 9 3 

5 9 3 

6 6 2 

6 6 2 

7 6 2 

8 6 2 

8 6 2 

7 6 2 

1 6 2 

Celkem 120  

 

10.7.3.6. Každá branka se smí najíždět pouze jednou. 

10.7.3.7. Bóje platí jako projetá, když model projede základní linii mezi bójemi, které tvoří 

branku.  

10.7.3.8. Dotek bóje je, když se bóje viditelně pohne. Jestliže se model při jednom projetí 

branky dotkne obou bójí, počítá se to jako jedna chyba. 

10.7.3.9. Branka je minutá tehdy, když model přejede prodlouženou základní linii bójí, které 

tvoří branku, z vnější strany. V tomto případě bude odečten plný počet bodů za příslušnou 

branku. 

10.7.3.10. Branky, které nejsou projety ve stanoveném pořadí, platí jako chybně projeté 

(minuté).  

 

10.7.4. Pomocník a zástupce závodníka 

10.7.4.1. V každé třídě může mít závodník jednoho pomocníka, kterého si sám ustanoví. 

10.7.4.2. Pomocník může závodníka podporovat při přípravě ke startu a během jízdy až do 

ukončení hodnocené jízdy. 
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10.7.4.3. Zastoupení závodníka během jízdy modelu na vodě není dovoleno. 

 

10.7.5. Ustanovení pro finále  

10.7.5.1. V případě soutěží mistrovství ČR se vždy jedou 2 kvalifikační jízdy a 2 finálové jízdy, 

nebo jsou započítány 2 nejlepší výsledky z minimálně 3 jízd (případně 1 jízda, pokud by 

byly odjety pouze 2 soutěžní jízdy). Rozlosování do kvalifikačních jízd je prováděno 

náhodně, nebo na základě průběžných výsledků. Pokud se jede finále, tak rozdělení do 

finálových skupin je provedeno dle dosaženého výsledku (počítá se lepší výsledek z 

kvalifikačních jízd). Do celkového výsledku se započítává 1 lepší výsledek z finále a 1 

nejlepší výsledek ze zbylých jízd (tj. součet těchto dvou výsledků).  

Přihlášky do závodu budou akceptovány nejpozději týden před konáním soutěže, 

pozdější přihlášení není možné, změny mohou být zpoplatněny pořadatelem. Nejpozději 

2 dny před konáním soutěže bude vyvěšeno rozlosování. 

10.7.5.2. Jestliže není možné kvůli špatnému počasí, nebo jiným okolnostem konat finále, 

celkový výsledek se počítá ze dvou nejlepších výsledků, byly-li konány pouze dvě jízdy, 

počítá se lepší výsledek. Toto nastává, není-li možné podle pravidel závod provést bez 

ohrožení závodníků, nebo jejich modelů (např. bouře, silný vítr, vichřice, silný déšť nebo 

sněhová přeháňka atd.).  

10.7.5.3. Vedoucí družstev (jejichž zástupci jsou ve finále), hlavní rozhodčí a vedoucí sekce 

rozhodují, zda je možné další konání závodu. Při rovnosti hlasů platí rozhodnutí vedoucího 

sekce. 

 

10.7.6. Tresty 

10.7.6.1. Všechny následující tresty musí být ihned oznámeny závodníkovi. Proti tomuto 

rozhodnutí není možný žádný protest. 

- Váha baterií není v souladu s pravidly třídy. Napětí baterií je buďto příliš vysoké nebo 

příliš nízké – dle pravidel jednotlivých tříd. Je použit nezabezpečený limiter. V tomto 

případě obsluha startoviště upozorní rozhodčího a ten poté diskvalifikuje závodníka z dané 

jízdy. 

- Je-li startovní číslo (štítek) nečitelný, nebo byl v průběhu jízdy ztracen, model musí být 

ihned vytažen z vody. Není-li toto splněno, může vedoucí startoviště po jednom 

upozornění soutěžícího z probíhající jízdy diskvalifikovat. Závodník může startovní číslo 

(štítek) nahradit novým.   

- Zasekne-li se model do bóje a závodník při pokusech o uvolnění z bóje zapínáním motoru 

způsobí utržení bóje, nesmí se tento závodník účastnit náhradní rozjížďky. 

- Pokud se během rozjížďky jiná osoba než závodník / mechanik / svážeč dotkne modelu 

mimo plato, pak je závodník z této rozjížďky diskvalifikován. 

- Použití jiného, než určeného nebo nepovoleného krystalu, pak nemůže v této jízdě 

startovat. Opakování tohoto přestupku je důvodem k vyloučení z celého závodu. 

- Je nutné vyhýbat se stojícím modelům. Je-li stojící model přejet jiným modelem a mohl-li 

se vyhnout, je udělena příslušnému soutěžícímu žlutá karta s odečtením jednoho kola. Je-

li přejet stojící model stejným soutěžícím podruhé, je udělena červená karta, která 

znamená diskvalifikaci pro probíhající jízdu. Pokud závodník usoudí, že jeho model je 

nepojízdný, musí to nahlásit rozhodčímu, který pak oznámí stojící model. Je-li na stojící 

model upozorněno vedoucím startoviště, a přesto je tento model přejet jiným modelem, 

je udělena červená karta ihned. Vynoří-li se neočekávaně model, nebo otočí se a za ním 

jedoucí model již nemůže uhnout a vynořivší model je přejet, nenásleduje žádný trest. 

- Opustí-li soutěžící během jízdy startovní místo, musí ponechat vysílač na startovním 

místě. Nedodrží-li to, je pro danou jízdu diskvalifikován.  

- Pomalejší model může být předjet z obou stran. Pomalejší model musí držet kurz a nesmí 

změnou směru překážet předjíždějícímu modelu. V tomto případě zabraňování předjetí 

následuje odečtení 1 kola. Pokud pomalejší model opakuje přestupek, pak je 

diskvalifikován z rozjížďky.  

- Jakákoli forma „týmové jízdy“, překážení ostatním závodním modelům, nebo dokonce 

jejich poškození, je trestána červenou kartou.  
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- Rychlejší model nesmí při předjíždění omezit pomalejší model, pokud dojde ke srážce 

zaviněné rychlejším modelem, následuje žlutá karta. Pokud je pomalejší model následkem 

kolize nucen odstoupit, je to červená karta.  

- Schválně minutá bóje v ECO třídách z důvodu překážení jinému modelu, který jede 

korektní trať, vede k okamžité diskvalifikaci z rozjížďky. V případě opakovaného přestupku 

pak diskvalifikace z celého závodu.  

- Při nesportovní jízdě, při překážení ostatním závodníkům, při nešetrném jakož i nedbalém 

ohrožení diváků, při nárazu modelu do startovního plata, při poškození měřícího zařízení 

(smyčky nebo uchycení smyčky)  

může vedoucí startoviště podle vlastního uvážení vyslovit následující tresty: 

a) při prvním provinění, oficiální výstraha (žlutá karta) 

b) podruhé, nebo v případě zvlášť bezohledného chování, následuje diskvalifikace (červená 

karta). Závodník musí okamžitě vyjmout model z vody.  

10.7.6.2. Hlavním pravidlem je respektování „fair play“. Nechová-li se opakovaně soutěžící k 

jinému soutěžícímu nebo rozhodčímu sportovně, následuje diskvalifikace hlavním 

rozhodčím na celý závod (na návrh vedoucího startoviště). Napadne-li soutěžící v průběhu 

závodu fyzicky jinou osobu, je napadající okamžitě z daného prostoru vykázán. Toto platí i 

pro pomocníky. O dalších sankcích rozhodne předsednictvo KLoM.  

 

Žlutá karta = odpočet jednoho kola 

Červená karta = diskvalifikace pro jízdu 

10.8. Vyhodnocení 

10.8.1. Hodnocení závodů se skupinovým startem 

Závod se skládá ze 3 nebo 4 jízd. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. 6 (resp. 8 závodníků 

v případě tříd mini ECO standard) závodníků s nejlepšími výsledky jede pro stanovení konečného 

pořadí finálovou jízdu (jinak viz. kapitola 10.7.3. Ustanovení pro finále).  

10.8.2. Hodnocení ve třídách F3E 

10.8.2.1. Výsledek jízdy se spočítá tak, že se dosažený čas ve vteřinách a setinách přepočítá na 

body dle přepočítávací tabulky viz. Příloha D5. Jako konečný výsledek se započítá nejlepší 

jízda ze všech průjezdů. Při rovnosti bodů rozhodne o pořadí další nejlepší výsledek, který 

závodník dosáhl ze všech hodnocených jízd. Jestliže se ani tak nerozhodne, pak je 

zohledněn další nejlepší výsledek atd. až bodová rovnost není.  

10.8.2.2. Od stanoveného maximálního času 150 sekund jsou odečteny/přičteny 2/100 bodu za 

každou celou 1/100 sekundy za pomalejší/rychlejší jízdu. 5 sekund tedy tvoří 1 bod.  

10.8.2.3. Příloha D5 je v plném znění k dispozici v DE/EN originále pravidel Naviga M – zde 

zjednodušeno vzorcem, kde čas jízdy = skutečný čas jízdy v sekundách, zaokrouhlený na 

2 desetinná místa. 

 

 
 

Průběžné výsledky jsou vyvěšovány po každé jízdě, kde musí být uvedeno: 

- Typ závodu 

- Třída 

- Pořadí umístění 

- Jméno, příjmení závodníka 

- Čas jízdy 

- Chybné body 

- Celkové body 

- Jméno a číslo rozhodčího  

- Podpis hlavního rozhodčího a vedoucího startoviště  
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11. PRAVIDLA PRO KATEGORII FSR 

11.1. Definice 

Národní třída společných závodů rychlostních člunů se spalovacím motorem o obsahu 3,5 cm3 

11.2. Třídy 

FSR-V3,5 elév – volná konstrukce závodního člunu pro vytrvalostní závody (20-30min) se 

spalovacím motorem o objemu do 3,5 cm3 a pohonem lodním šroubem ponořeným pod 

vodní hladinou pro začínající závodníky. 

11.3. Cíl 

Dosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na trati ve tvaru 

písmene „M“. V jedné rozjížďce může startovat minimálně 3, maximálně 12 modelů. 

11.4. Stavební předpisy 

11.4.1. Stavební předpisy všeobecné 

11.4.1.1. Pro závodníky v kategorii FSR není předepsána samostatná stavba. Model však musí 

být majetkem závodníka. 

11.4.1.2 Délka modelu přes všechno v kategorii FSR nesmí překročit 2500 mm. 

11.4.1.3. Řízení modelu musí být radiové. 

11.4.1.4. Může být zabudován jeden nebo více spalovacích motorů. Jejich celkový objem však 

nesmí být větší, než je v příslušné třídě povoleno. 

11.4.1.5. Trup modelu nepodléhá žádným předpisům, ale musí mít formu jednotrupého modelu. 

11.4.1.6. Rychlost jízdy musí být plně regulovatelná. Tlačítkový spínač – vypínač nebo přepínač 

není dovolen. Velikost (objem) nádrže není omezena. 

11.4.1.7. Všechny modely FSR-V musí být vybaveny vhodným držadlem, které umožní 

jednoduché uchopení a vyjmutí modelu z vody při svážení během jízdy. 

11.4.1.8. Palivo si závodník zajišťuje sám. 

 

11.4.2. Startovní číslo (štítek) 

11.4.2.1. Každý model musí mít na palubě v podélném směru zařízení na upevnění štítku se 

startovním číslem, které může poskytnout pořadatel. 

11.4.2.2. Štítek musí být zhotoven z pružného materiálu, aby se model při přejetí, pokud možno 

nepoškodil. Základní barva štítků je bílá a startovní čísla 1–12 mají barvu černou. 

Štítek s číslem musí být na model připevněn dvoubodově. 

Štítek s číslem musí být připevněn na pravé straně modelu. 

Mohou být použity i vlastní štítky s čísly, pokud odpovídají pravidlům 

11.4.2.3. Pro modely FSR má štítek tyto rozměry, musí jim odpovídat upevňovací zařízení na 

modelu (viz obr. 2): 

 - výška štítku 100 mm, 

 - šířka štítku 120 mm, rohy zakulatit, 

 - tloušťka štítku max. 2 mm, 

 - rozteč otvorů 100 mm, 

 - vzdálenost otvorů od okraje štítku 10 mm, 

 - průměr otvorů 5 mm. 
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Obr. 2: Štítek se startovním číslem pro kategorii FSR 

11.5. Závodní trať a způsob jízdy 

(1) Závody v kategorii FSR se pořádají na speciální trati FSR-V (viz Příloha FSR-1) - trať ve tvaru 

písmene „M“. 

Závod lze také uskutečnit jako propagační (náborový) na tratích tvaru trojúhelníku, kterou lze 

upravit jak z klasické trati pro závody FSR , tak použít i klasický trojúhelník tratě pro makety. 

Základna trojúhelníku před platem musí být minimálně 20 m daleko. 

 (2) Závodní tratě se staví na stojaté vodě, pokud možno chráněné před větrem. 

11.6. Požadavky na startoviště 

11.6.1. Personální 

1 vedoucí startoviště, 

2 rozhodčí (na pomoc vedoucímu a pro pozorování závodu), 

1 rozhodčí na měření hlučnosti, 

11.6.2. Materiální 

1 Zařízení pro měření hluku. 

3 Žluté karty jedna s číslem 1, jedna s číslem 2, jedna s písmenem S (bezpečnostní – 

varování) 

1 Červená karta. 

1 Počítací zařízení pro záznam začátku a konce jízdy. 

1 Hodiny – ukazující čas jízdy. 

1 Rozhlas. 

2 Sady se startovními čísly 1–12. 

1 Náčrtek (obrázek) FSR tratě. 

11.7. Jízdní zkouška 

11.7.1. Provedení závodních jízd 

11.7.1.1. Závod se koná na závodní trati, jak je uvedeno na obr. 3. Trať musí být situována tak, 

že základní čára je souběžná s hranou startovního plata a střední přímka je v pravém úhlu 

mezi pozicemi 6 a 7 ke střední bóji. 

- startuje se s motorem v klidu směrem k první bóji na pravé straně od plata a jízda po 

trati je v opačném směru, než jdou hodinové ručičky. 

- v jedné jízdě musí být minimálně 3 závodníci a maximálně 12. 

- délka jízd je předepsaná 15 minut. Po prvních 5 minutách a pak každých 5 následujících 

minut se musí slovně ohlásit uplynulý čas. Uplynulý čas musí být viditelně znázorněn i 

závodníkům. 

- jezdí se 3 jízdy a konečným výsledkem, je součet dvou lepších jízd každého závodníka. 
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- v případě většího počtu závodníků, se jedou dvě rozjížďky 15 min a prvních 12 postoupí 

do finále na 15 minut. Složení skupin by mělo být náhodné, musí se vzít v úvahu 

dostupné krystaly. Kontrolu provádějí rozhodčí. Pro první rozjížďku jsou startovní pozice 

přiděleny pořadatelem. Pro druhou rozjížďku je postavení na platu opačné (startovní čísla 

zůstávají stejná jako v první rozjížďce). 

11.7.1.2 Závody nutno časově organizovat tak, aby všechny skupiny jedné třídy svá předkola 

absolvovaly za sebou s cílem vytvořit pro všechny účastníky, pokud možno stejné 

povětrnostní podmínky. 

11.7.1.3. Pokud se na startu sešlo více jak 12 závodníků, jede 12 závodníků s největšími počty 

kol, dosaženými v předkolech pro zjištění konečného pořadí, finálovou jízdu. 

11.7.1.4. Startu každé jízdy předchází kontrola souprav radiového ovládání, zda se vzájemně 

neruší. Přitom musí být zapnuty všechny vysílače i přijímače souprav. Po potvrzení, že 

nikdo není rušen, není možný protest pro rušení jinou soupravou během jízdy. 

11.7.1.5. Po kontrole rušení začíná přípravný čas. (pokud se při kontrole frekvencí zjistí, že má 

soupeř nesprávný stejný krystal, začíná přípravný čas a tento soupeř se nemůže zúčastnit 

rozjížďky). 

11.7.1.6. Přípravný čas pro třídy FSR-V jsou 3,5 minuty. Tento čas má závodník na seřízení a 

zahřátí motoru a pro ostatní přípravné práce. Model se může položit na vodu, ale jeho 

vypuštění není dovoleno. A pak signál start v následujících 30 vteřinách. 

11.7.1.7. Závod započne, když dá vedoucí startoviště akustický signál ke startu. 

11.7.1.8. Během závodní jízdy se musí závodník zdržovat na startovišti uvnitř pořadatelem 

viditelně ohraničeného prostoru. 

11.7.1.9. Po ukončení jízdy je nutno model okamžitě vyjmout z vody a zkontrolovat vypnutí 

radiového ovládání. 

11.7.1.10. Během závodu má závodník dovoleno zajet s modelem ke svému platu, model musí 

přijet s běžícím motorem, ke svému místu na startovním platu. Závodník nebo mechanik 

smí opustit startoviště v průběhu závodu jen za účelem přinesení svezeného modelu z 

vody a přinesení náhradního materiálu. Během řízení modelu, ale závodník nesmí 

startovní místo na platu opustit. Vysílač se ze startovního místa nesmí během závodu 

odnést. 

11.7.1.11. Během závodu se každému závodníkovi musí zobrazovat platná kola na výsledkové 

tabuli. 

11.7.1.12. Všechny bóje se musí objet podle kurzu. Dotknutí se bóje se nepovažuje za chybu. 

Započítávají se jenom ta kola, která byla najeta podle předepsaného kurzu. Přejetí bóje 

přes její vrchol (střed) se nezapočítává. 

11.7.1.13. Pokud se bóje objede z nesprávné strany, může se model otočit a bóji správně objet, 

avšak tak, aby nepřekážel ostatním modelům. Pokud bóji znovu neobjede, pak se toto 

kolo nepočítá. 

11.7.1.14. Jestliže model uvízne v bóji, musí závodník zastavit motor, pokud neuposlechne a 

motor nezastaví, bude trestán červenou kartou. 

11.7.1.15. Každý závodník má jednoho mechanika, který během jízdy funguje i jako navigátor a 

může vysílačem upravit rychlost jízdy modelu.  

11.7.1.16. Jestliže během jízdy některý model zastaví, může jej svážecí člun vyjmout z vody. 

Svážecí člun nesmí překážet ostatním modelům v jízdě. Část kola, kterou model ujel před 

zastavením, se nepočítá. 

11.7.1.17. Havarovaný model, který byl dovezen svážecím člunem, musí začít znovu od 

startoviště. Po novém startu se najetá kola připočítají k těm dosud najetým. 

11.7.1.18. Oprava a dotankování u modelů FSR-V je během jízdy dovoleno, avšak bez časového 

nároku. Počítají se pouze kola najetá během času závodu. 

11.7.1.19. Při ztrátě štítku během závodu může postižený člun započaté kolo dokončit. Potom je 

nutno štítek obnovit. Bez štítku odjetá kola se nepočítají. 

11.7.1.20. Během jízdy může nastat její přerušení z mimořádných důvodů (např. odtržení bóje). 

O přerušení jízdy rozhoduje vedoucí startoviště. 
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11.7.2. Pravidla pro předjíždění 

11.7.2.1. Pomalejší model se smí předjíždět po jeho obou stranách. Pomalejší model nesmí 

během předjíždění překážet předjíždějícímu modelu změnou směru. Zařazení 

předjíždějícího modelu je možné teprve při odstupu tří lodních délek. 

11.7.2.2. Rychlejší člun nesmí předjížděný člun během předjíždění omezovat. 

11.7.2.3. Člun nacházející se na základní čáře v odstupu menším než 5 lodních délek od bóje má 

přednost. Vjetí dovnitř před bójí za účelem vynucení přednosti není dovoleno. 
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11.7.3. Udělování trestů pro třídy FSR 

11.7.3.1. První případ dosud nepopsaný v odstavcích 8.3. (1)-(2)-(3), pokud model zastavil jako 

výsledek incidentu a druhý model potom pokračuje dál – znamená to pro tento model 

penalizaci 1 kolo. 

11.7.3.2. Druhý případ dosud nepopsaný v odstavcích 8.3. (1)-(2)-(3), model, který způsobí 

vážnější incident, nebo přejede stojící model – je penalizován odečtením 1 kola (žlutá 

karta s číslem 1). 

11.7.3.3. Třetí případ dosud nepopsaný v odstavcích 8.3. (1)-(2)-(3), model, který způsobí zvlášť 

závažný incident, nebo způsobí zastavení dalšího (druhého) modelu, bude penalizován 2 

koly (žlutá karta s číslem 2). 

11.7.3.4. Jestliže se model dotkne záchranného člunu, je závodník diskvalifikován pro tuto jízdu. 

Model musí neprodleně vyjmout z vody. 

11.7.3.5. Jestliže jsou jiné modely zapojené do situace ohrožující se navzájem, nebo do kolize se 

záchranným člunem, rozhodčí může dle vlastního uvážení tyto modely penalizovat. 

11.7.3.6. Pokud model projede okolo záchranného člunu, nebo kolem startovního plata blíže než 

tři metry plnou rychlostí, bez náznaku snížení rychlosti, je potrestán zastávkou – Stop & 

GO + žlutá bezpečnostní karta. Rozhodčí musí tento trest oznámit slovně i vizuálně. 

Závodník musí dokončit kolo a zastavit motor (toto musí udělat, než model vyjme z 

vody). Poté může opět pokračovat v jízdě. Jestliže závodník obdrží bezpečnostní kartu 

potřetí ve stejné jízdě, musí model vyjmout z vody a nesmí nadále pokračovat v jízdě. 

11.7.3.7. Proti tomuto není žádné odvolání. Vedoucí startoviště musí zaznamenat číslo závodníka 

a trest.  

 

11.7.4. Pravidla pro přerušení jízdy 

11.7.4.1. Vedoucí startoviště vydá akustický signál, stejný jako při ukončení jízdy. Současně se 

zastaví zařízení na měření času, kterým se měří trvání jízdy. Po vydání signálu vedoucím 

startoviště každý jedoucí model započaté kolo dokončí. 

11.7.4.2. Čas, od signálu vedoucího startoviště až po dokončení započatého kola, měří a 

zaznamenávají počítači kol. Modely se vyjmou z vody a zastaví se motory. 

11.7.4.3. Soutěžící i pomocník musí od modelu odstoupit. Opravy na modelu nejsou dovoleny. 

Během přerušení je povoleno modely stojící na vodě vyjmout a dovést na startoviště. 

11.7.4.4. Po odstranění důvodu, kvůli kterému byla jízda přerušena, vydá vedoucí startoviště 

pokyn ke startu. Modely se znovu odstartují jako při startu na začátku jízdy. 

11.7.4.5. Měření času se spustí v okamžiku nového startu. 

11.7.4.6. Nastane-li přerušení během prvních 3 minut od začátku jízdy, pak se tato jízda anuluje 

a odstartuje se od začátku. 

11.7.4.7. U přerušení se musí doběhový čas po přerušení a doběhový čas po ukončení sečíst. 

11.7.4.8. Konec závodní jízdy se oznamuje akustickým signálem. Po konečném signálu musí 

všechny modely dokončit započatá kola. Tato kola se připočítávají. Po konečném signálu 

musí počítači kol změřit čas do projetí modelu cílovou linií. Tento čas se zaznamenává 

společně s odjetými koly jako dojezdový.  

11.8. Vyhodnocení  

11.8.1. Výsledek udává počet platných naježděných kol jedné jízdy a dojezdového času, minus 

srážky kol za tresty. 
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11.8.2. Je-li 12 nebo méně závodníků přihlášených do jedné třídy, jedou se v závodě jen dvě 

jízdy po 30 minutách. K hodnocení se vybere lepší jízda ze dvou. 

11.8.3. Umístění se počítá podle dosažených kol. U rovnosti kol rozhoduje nižší dojezdový čas, 

který byl měřen do skončení posledního kola. 

11.8.4. Jestliže se jede finále podle bodu 8.2 odst. (3), pak je konečné pořadí určeno takto: 

 a) umístění závodníků v pořadí dosažených kol ve finále. 

 b) umístění ostatních závodníků je v pořadí podle lepšího výsledku jedné z rozjížděk. 
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12. PRAVIDLA PRO KATEGORII S 

12.1. Definice 

Volně stavěné modely plachetnic dálkově řízené. 

12.2.Třídy 

FOOTY – Volně stavěné modely plachetnic s maximální délkou trupu přibližně 1 stopa (305 mm). 

Tato třída je řízena organizací „Footy Class Association“ IFCA. Stanovy této organizace jsou ke 

stažení zde http://footy.rcsailing.net.charter.php. V ČR je zastoupena českým sdružením "Footy 

CZE", kontakt a bližší informace jsou na adrese http://www.moravskypohar.cz/Footy 

12.3. Cíl 

Cílem je co nejrychlejší proplutí stanoveného kursu, anebo dosažení co největšího počtu okruhů v 

daném kursu. 

12.4. Stavební předpisy 

Stavební pravidla jsou českým překladem anglického originálu pravidel FOOTY CLASS RULES for 

radio sailing, která jsou ke stažení na stránkách http://www.footy.rcsailing.net/rules.php . 

Správcem českého překladu je česká součást IFCA - "FOOTY CZE" a platný český překlad je na 

stránkách http://www.moravskypohar.cz/Footy/Pravidla. 

 

12.4.1. Základní rozměry 

12.4.1.1. S výjimkami uvedenými v bodech 12.4.1.2., 12.4.1.3., 12.4.1.4. a 12.4.1.5. se loď 

připravená ke startu musí dát umístit do pravoúhlého měřícího boxu o vnitřních rozměrech 

305x305x153mm (D x V x Š) se štěrbinami širokými 6.3 mm pro čnělku a kormidlo 

(obr.1). Lodí připravenou ke startu se rozumí loď vybavená všemi díly a schopná všech 

činností, které potřebuje k soutěžní jízdě. Při vložení do měřícího boxu musí být schopná 

všech těchto činností, aniž by byla omezena měřícím boxem. 

12.4.1.2. Následující části se mohou nacházet nad měřícím boxem: plachta(-y), stěžeň (-ně), 

ráhna, lanoví, anténa, indikátor větru a příslušející díly. 

12.4.1.3. Čelen může vyčnívat dopředu mimo měřící box. 

12.4.1.4 Dozadu může vyčnívat z měřícího boxu: výložník ( angl. bumpkin/ boomkin), kormidlo. 

12.4.1.5. Během měření se kormidlo procházející štěrbinou nemusí pohybovat. 

12.4.2. Ovládání 

12.4.2.1. Dálkové ovládání je omezeno na použití maximálně dvou kanálů. 

12.4.2.2. Baterie musí být umístěny uvnitř trupu. 

12.4.2.3. Během plavby se balast nesmí měnit a ani měnit svou polohu nebo sklon vůči trupu. 

 

12.4.3. Trup 

12.4.3.1. Registrační číslo trupu musí být zřetelně a čitelně napsáno na snadno viditelném místě 

buď uvnitř, anebo venku, na nesnímatelné součásti lodního trupu (-ů) některým z 

následujících způsobů: malování, vyrytí, nalepení, odlití. 

 

12.4.4. Odnímatelné části trupu 

12.4.4.1. Kormidlo může vyčnívat maximálně 51 mm z měřícího boxu. 

12.4.4.2. S výjimkou kormidla (kormidel) se zakazují jiné výklopné, anebo pohyblivé části trupu. 

12.4.4.3. Tloušťka kormidla mimo měřící box nesmí být větší než 6,3mm. 

12.4.4.4. Hustota kompozitních materiálů pro balastní zátěže nesmí překročit hustotu olova 

(11.300 kg / m³). Kompozitní materiály jsou definovány jako směs látek, které společně 

tvoří jednu součást. 

 

http://footy.rcsailing.net.charter.php/
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12.4.5. Takeláž 

12.4.5.1. Je povolen pouze jeden čelen. Jeho největší příčný průřez se musí vejít dovnitř kruhu o 

průměru 6.3 mm. 

12.4.5.2. Je povolen pouze jeden výložník. Jeho největší příčný průřez se musí vejít dovnitř 

kruhu o průměru 6.3 mm. 

12.4.5.3. Doplňky a vybavení nesmí být větší, než je přiměřeně nutné pro jejich primární účel. 

 

12.4.6. Označení plachet 

12.4.6.1. Registrační číslo je přiděleno podle národního registru třídy FOOTY, který vede národní 

koordinátor. Podmínky registrace a kontakt na registrátora je na adrese 

www.moravskypohar.cz/footy/registr. 

12.4.6.2. Znak třídy musí být umístěn na obou stranách hlavní plachty, jak je znázorněno na 

obrázku. Mohou být zrcadlově otočené a umístěny zády k sobě z obou stran plachty. 

12.4.6.3. Číslo plachty musí být v souladu s platnými pravidly ISAF RRS s následujícími 

výjimkami: 

a) všechny rozměry jsou děleny 2. 

b) číslo plachty musí být zobrazeno pouze na hlavní plachtě a nemusí být v souladu s E6 

(e) 3. 

c) lodě s číslem plachty 01, 08, 10, 18, 80 a 81 se mohou zobrazit s předponou "1", aby se 

předešlo záměnám s jiným číslem. 

 

Obr. 1 Vnitřní rozměry měřícího boxu 

 
 

Prefix „1“ je trvale 

použit pro 

symetrická čísla 

08/80, 01/10, 

18/81 anebo 

dočasně na 

požádání 

rozhodčího soutěže 

při kolizi čísel. 

 

 
 

 

Tato pravidla třídy používají definice ISAF „Technická pravidla jachtingu“ (Equipment Rules of 

Sailing – ERS). Viz webové stránky ISAF pro ERS a RRS: www.sailing.org/documentation.php 

http://www.sailing.org/documentation.php
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12.5. Závodní trať 

12.5.1. Závodní trať – kurz je vyznačen dvěma a více bójemi, které se obeplouvají v určeném 

směru a pořadí. Kurz musí mít stanovenu startovní a cílovou čáru (mohou být a také 

většinou bývají totožné). Obvykle je to spojnice mezi jednou z bójí vyznačujících kurz a 

bodem na břehu anebo jinou bójí. Startovní čára má být zvolena tak, aby start probíhal 

proti větru. Modely se při plavbě nesmí dotknout bójí. 

12.5.2. Doporučuje se, aby délka kurzu byla cca 100 m a bóje nebyly dále než cca 30 m od 

břehu. Není nutné, aby po celou dobu soutěže byl kurz stále stejný. Kurz mezi 

jednotlivými rozjížďkami se může měnit např. podle změny povětrnostních podmínek, 

zejména se to týká startovní čáry. 

12.6. Požadavky na startoviště 

12.6.1. Personální 

1 vedoucí startoviště  

1 sekretář – zapisovatel 

12.6.2. Materiální 

1 stopky 

1 odpočítávač startu 

1 měřící box 

12.7. Jízdní zkouška 

12.7.1. Start rozjížďky 

Po shromáždění startujících modelů před startovní čarou vydá startér znamení „Minuta do 

startu“. Od tohoto okamžiku nesmí modely překročit startovní čáru. Poté odpočítává čas po 

desítkách sekund, posledních deset sekund odpočítává po sekundě a poté vydá startovní signál. 

Každý signál je časován od počátku jeho zvuku. Po proplutí startem závodník hlásí zapisovateli 

„(Své registrační číslo) – Start“.  

Za proplutí se považuje stav, kdy jakákoliv část lodi protne startovní čáru. 

Pokud je rozjížďka stanovena na několik kol, závodník při proplutí do nového kola hlásí 

zapisovateli své registrační číslo. 

 

12.7.2. Pravidla plavby (Právo plavby) 

12.7.2.1. Pravidla plavby pro třídu FOOTY vychází z pravidel ISAAF pro skutečné plachetnice. 

Těchto pravidel je velké množství a některé z nich v modelovém měřítku by ani nešlo 

uskutečnit, proto se vybraly ty hlavní. Tato pravidla plavby platí mezi loděmi, které plachtí 

v závodním prostoru, nebo v jeho blízkosti a mají v úmyslu závodit, závodí nebo závodily. 

Avšak lodě, které nezávodí, nesmějí být potrestány pro porušení některého z těchto 

pravidel s výjimkou pravidla 7. 

 

12.7.2.2. Základní pojmy: 

závětrná loď  loď, která je dále po větru od lodi návětrné 

krytí  stav, kdy se dvě lodě překrývají alespoň částí své délky při pohledu ve 

směru větru 

dát přednost  manévrovat tak, aby loď, která má přednost, nemusela měnit směr, aby 

zabránila srážce 

 

12.7.2.3. Pravidla: 

1. Loď, která má ráhno na levoboku (port side) má přednost před lodí s ráhnem natočeným 

na pravobok (starboard side). Lodě plující v protisměru na kolizním kurzu se vyhýbají 

VPRAVO ve směru plavby. 

2. Pokud mají obě lodě ráhna na stejné straně při krytí, má přednost závětrná loď. 

3. Pokud mají obě lodě ráhna na stejné straně a nejsou v krytí, má přednost loď, která je 

zcela vpředu. 
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4. Při obracení (při změně polohy plachet z pravoboku na levobok nebo naopak) poté co loď 

překročí směr přídí proti větru, musí se vyhýbat jiným lodím, dokud není na směru ostře 

proti větru. Během této doby neplatí pravidla 1, 2 a 3. Jestliže jsou dvě lodě současně 

subjektem tohoto pravidla, musí se vyhýbat ta, která je vlevo od druhé, nebo ta, která 

je vzadu. 

5. V prostoru do vzdálenosti 1 m (tři délky trupu) od bóje má přednost loď, která je blíže 

bóji. 

6. Loď, která přijímá trest, musí se vyhýbat lodi, která tak nečiní. 

7. Jestliže je to rozumně možné, loď, která nezávodí, nesmí překážet závodící lodi. 

8. Jestliže je to možné, loď se musí vyhnout lodi, která je převržená, nebo zapletená, nebo 

která ještě nezískala kontrolu po převržení nebo zapletení. Loď je převržená, když je 

špička jejího stěžně ve vodě. Dvě nebo více lodí jsou zapleteny, když leží vedle sebe po 

určitou dobu tak, že žádná není schopna manévrovat a odpoutat se od druhé (druhých). 

9. Pokud loď mající přednost vidí, že loď, která přednost má dát takto nečiní, je tato 

povinna zabránit srážce, a poté se může domáhat nápravy podáním tzv. protestu. 

 

12.7.3. Protesty 

12.7.3.1. Pokud se závodník domnívá, že byl poškozen jednáním jiného závodníka, může se 

domáhat nápravy podáním tzv. Protestu. Protestovaného a rozhodčího na to upozorní 

zvoláním „(své registrační číslo) protestuje (registrační číslo protestovaného).  

12.7.3.2. Protestovaný může svou vinu přijmout a podstoupit trest a tímto je případ uzavřen, 

anebo jej odmítne a protestem se bude zabývat rozhodčí po skončení rozjížďky. V tomto 

případě je protestující povinen protest oznámit rozhodčímu nejpozději do 5 minut po 

ukončení rozjížďky. 

 

12.7.4. Tresty 

12.7.4.1. Pokud se loď prohřeší proti soutěžním nebo plavebním pravidlům, musí přijmout trest. 

Trestem může být jedna nebo více otoček lodi kolem svislé osy, vyloučení z rozjížďky, 

anebo vyloučení ze soutěže. 

12.7.4.2. Pokud loď přijme trest otočky ještě v průběhu rozjížďky, je povinna jej vykonat 

urychleně, nejpozději před proplutím cílovou čarou. Pokud tak neučiní, anebo protest 

odmítne přijmout a tento se řeší po skončení rozjížďky, trest otočky se mění na trest 

ztráty jednoho místa v pořadí. 

12.7.4.3. Druhy trestů 

Jedna otočka  - dotek bóje, nedání přednosti 

Tři otočky  – přejetí startovní čáry v posledních 10 s z odpočítávaného času 

Návrat na start vně startovní čáry – přejetí startovní čáry před začátkem posledních 10 s z 

odpočítávaného času 

Vyloučení z rozjížďky – úmyslné narážení do jiných lodí, rušení vysílačem jiné lodě 

Vyloučení ze soutěže – hrubé a nesportovní chování 

 

12.7.5. Ostatní pravidla a omezení 

12.7.5.1. Závodník nesmí dávat taktické, nebo strategické rady závodníkovi, který závodí. 

12.7.5.2. Loď vypsaná k závodění v rozplavbě může být vypuštěna, držena na mělčině, vytažena 

na břeh, nebo znovu vypuštěna kdykoliv v průběhu rozplavby. Avšak nelze jí uvolnit mezi 

přípravným a startovním znamením. 

12.7.5.3. Závodník může během rozjížďky svou loď nastavovat, vysoušet nebo opravovat; jejich 

plachty může měnit nebo refovat; zamotané objekty může odstranit; a může vyměňovat 

nebo opravovat radiová zařízení. Nesmí však přijmout cizí pomoc s výjimkou pomoci 

posádky záchranného člunu v případě zapletení s jinou lodí či uváznutí na mělčině. 

12.7.5.4. Závodník nesmí vysílat rádiové signály, které působí rušení rádiového příjmu dalších 

lodí. Povolená pásma pro ovládání lodí jsou 27 MHz, 40 MHz a 2.4 GHz 

12.7.5.5. Závodník, který ztratil rádiový kontakt se svou lodí, musí neprodleně volat a opakovat 

„(své registrační číslo) je neovládaná“. Taková loď se považuje za loď, která vzdala, a 

proto je překážkou. 
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12.8. Vyhodnocení 

12.8.1. Vyhodnocení rozjížďky 

12.8.1.1. Za ukončení rozjížďky se považuje proplutí cílovou čarou po proplutí celého 

stanoveného kurzu, kdy za proplutí se považuje stav, kdy jakákoliv část lodi protne 

startovní čáru a současně má závodník už splněny všechny případné tresty. Proplutí hlásí 

závodník zvoláním „(Své registrační číslo) – Cíl“. 

12.8.1.2. Pokud již většina lodí rozjížďku ukončila, ale na kurzu je ještě jeden nebo více modelů 

s výraznými rozestupy, může pro urychlení soutěže rozhodčí sám, nebo na návrh 

závodníka (-ů) rozjížďku předčasně ukončit a vyhlásit pořadí podle pozic lodí na kurzu. S 

tímto ukončením a oznámeným pořadím musí souhlasit všichni závodníci jichž se to týká 

(= mají ještě model na kurzu). 

12.8.1.3. Za danou rozjížďku závodník obdrží tolik bodů, kolikátý se v rozjížďce umístil. Tj. první 

obdrží jeden bod, druhý dva body atd. 

12.8.1.4. Pokud závodník do rozjížďky odstartoval (proplul startovní čarou) avšak ji nedokončil, 

obdrží tolik bodů, kolik modelů v dané rozjížďce odstartovalo. 

12.8.1.5. Pokud závodník do rozjížďky neodstartuje (nestihne proplout startovní čarou dříve, než 

první soutěžící propluje cílem), obdrží tolik bodů, kolik modelů je přihlášeno do soutěže. 

12.8.1.6. Pokud závodník v rozjížďce nechce, anebo nemůže startovat, např. z technických 

důvodů, avšak toto neoznámí rozhodčímu nebo startérovi, může být z následující 

rozjížďky diskvalifikován. 

 

12.8.2. Vyhodnocení soutěže 

12.8.2.1. Celkový soutěžní výsledek je dán součtem bodů z jednotlivých rozjížděk, po škrtnutí 

výsledků 20 % (se zaokrouhlením nahoru) nejhorších rozjížděk (nejvyšší body). Vítězem 

soutěže je závodník s nejmenším součtem bodů. 

12.8.2.2. V případě rovnosti bodů více závodníků rozhoduje nejlepší škrtaná rozjížďka, pokud i ty 

jsou stejné tak druhá nejlepší a tak dále. Pokud ani toto nerozhodne, rozhoduje los. 

Příklad: 

Získané body: 2, 1, 5, 10, 5, 2, 2, 3, 4, 1, 4, 2 

Je 12 rozjížděk. 20 % = 2.4 rozjížďky, po zaokrouhlení nahoru = 3. 

Škrtají se tři nejhorší výsledky, tedy 5, 10, 5 

Výsledek = 2 + 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 1 + 4 + 2 = 21 
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13. Přílohy  
Příloha EX-1 

 

 

 

 

Soutěžní trať třídy EX-Ž (u EX 500 jsou 10 m úseky 5 m) 
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Příloha NS-1 

Soutěžní trať pro třídy F4-A a F4-Bž 

 

 



Příloha NS-2 

 
Hodnotící list pro třídu F4-Bž 

 



 

Příloha NS-3 

 

 
Přistávací obdélník pro třídy F4-A a F4-Bž 
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Příloha M-1

 
Závodní trať pro třídy mini ECO 
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Příloha M-2 

 
Závodní trať pro třídu F3-E 
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Příloha M-3 
Nouzový vypínač - odpojovák 

Nouzový vypínač lze namontovat na obě strany modelu (viz obrázek). Vypínač musí 

být vyroben ze dvou pevně namontovaných konektorů (na palubě lodi, nebo na 

palubě člunu) a 1 nebo 2 zástrček připojených lankovým červeným vodičem. 

Lankový vodič musí tvořit smyčku o minimálním průměru 20 mm. Konektory lze 

namontovat buď vedle sebe, nebo za sebou (viz obrázek). 

Vypínací spínač musí přímo přerušit obvod mezi motorem a baterií, nebo v případě 

použitého omezovače energie mezi výstupem omezovače a obvodem pohonu 

motoru. Demontáž spínače musí být proti směru jízdy. 

  

 

 
  

Nouzový vypínač – nouzák 
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Příloha M-4 

Počet článků, hmotnost baterií, limit energie a doba běhu přehled 2020  

Třída Limit 

energie  
Počet/ min/ max hmotnost 

LiPo  
Počet NiMH  Počet/ max hmotnost 

LiFePo  
Doba 

běhu  
Min. 

hmotnost/délka 

modelu  

Motor  

Mini ECO     

21Wh nebo 
hmotnost 
baterií 

2S1P/2S2P/3S1P/3S2P max.113 

gr. bez hmotnostního limitu, 

pokud je použit limitér 
Kabel min. 30 mm AWG 

16/1.3mm2  

7x2/3 AF  3 článků 18650 nebo 2 

články 26650  
6 minut  430 mm  

450 gr.  
Libovolný  

Mini ECO Team  
          3x21Wh 

nebo 

hmotnost 
baterií 

3x2S1P/2S2P/3S1P/3S2P 

3x max.113 gr. bez 

hmotnostního limitu, 

pokud je použit limitér 
Kabel min. 30 mm AWG 

16/1.3mm2  

3x7x2/3 AF  3x3 články 18650 nebo 

3x2články  
26650  

18 

minut  
3x430 mm  
3x450 gr.  

Libovolný  

Mini ECO  
Standart   
21Wh nebo 

hmotnost 
baterií 

2S1P/2S2P/3S1P/3S2P max.113 

gr. bez hmotnostního limitu, 

pokud je použit limitér 
Kabel min. 30 mm AWG 

16/1.3mm2  

7x2/3 AF  3 článků 18650 nebo 2 

články 26650  
6 minut  430 mm  

450 gr.  
DYS BMA1712-

13 

*Na výjimku 

řada 400 s 

feritovými 

magnety a 

třípólovou 

kotvou 

F3E  43 V 1400 gr.  30 článků 

jakéhokoliv typu 

max 43 V  

24 článků max 43 V  5 minut    Libovolný  

Přehled povolených napájecích baterií a doba jízdy 
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Příloha M-5 

 

Tabulka pro ruční zápis kol 
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Příloha FSR-1 

 
Závodní trať pro třídu FSR-V3,5elév 
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14. Použité zkratky 
 

KLoM – Klub lodních modelářů – odbornost Svazu modelářů České republiky z.s. 

SMČR – Svaz modelářů České republiky 

NAVIGA – Světová organizace stavitelů lodních modelů a sportovců s lodními modely 

ČTÚ – Český telekomunikační úřad 

LiPo akumulátor – Lithium-polymerový akumulátory 

LiFePo akumulátor – Lithium-železo-fosfátový akumulátor 

NiMH akumulátor – Nikl-metal hydridový akumulátor 

IFCA Mezinárodní organizace modelů třídy FOOTY (Internacional Footy Class Association) 

ISAF Mezinárodní plachetní federace (Internacional Sailing Federation) 

ISAF RRS ISAF Soutěžní pravidla plachtění (Racing Rules of Sailing) 

ISAF RCS ISAF Rádiem řízené plachetnice (ISAF Radio Controlled Sailing) 

ISAF ERS Technická pravidla jachtingu (Equipment Rules of Sailing) 

 


