
Ahoj lodní modeláři z celého světa,  

dnes jsme obdrželi dopis od Běloruské federace, že nesouhlasí s rozhodnutím 

Navigy pozastavit členství Ruska a Běloruska. Zveřejním dopis, který jsme dostali, a 

také naši odpověď. Jak již bylo zmíněno, Naviga se nechce nechat zatáhnout do 

tohoto konfliktu, ale také nezavírá oči před tím, co se nyní děje. Tato zpráva bude 

také zaslána všem našim členským zemím, aby si ji všichni mohli přečíst. Prezidium 

Naviga se stará o všechny své členy, ale za současných okolností nelze ignorovat, 

co se děje. Všichni doufáme, že tento konflikt brzy skončí, ale také se obáváme, že 

tyto události způsobí patovou situaci, kterou nebude snadné napravit.  

Walter 

 

PROHLÁŠENÍ BĚLORUSKÉ FEDERACE LODNÍHO MODELÁŘSKÉHO SPORTU 

Běloruská federace lodního modelářského sportu zásadně nesouhlasí s 

rozhodnutím prezidia NAVIGA o pozastavení členství republiky Bělorusko.  

Je zřejmé, že toto rozhodnutí bylo učiněno v rozporu s ustanovením #1 

NAVIGA Charty a odporuje hlavní sportovní zásadě – SPORT JE MIMO 

POLITIKU! Dnes naopak NAVIGA demonstruje celému světu svou politizaci. 

Společnost NAVIGA přijímá ukvapená a nepromyšlená rozhodnutí a vstupuje 

do války se sankcemi se svými dlouholetými a věrnými partnery – lodními 

modelářskými federacemi Běloruska a Rusko, místo aby na základě ideálů 

sjednocovalo lodní modeláře sportovní ideály všech zemí. 

 Připomeňme, že za posledních 30 let běloruští sportovci byli nejen 

pravidelnými účastníky mistrovství NAVIGA, ale také vykazují trvale vysoké 

výkony v mnoha modelových třídách, což přispívá k rozvoji těchto tříd. Tuto 

dlouhodobou spolupráci nelze zničit jedním tahem pera.  

Prezidium NAVIGA zřejmě zapomnělo, že jeho hlavním úkolem podle Charty, je 

rozvíjet lodní modelářský sport po celém světě, ale ne izolovat země, které jsou 

pro některé politiky problematické.  

Rozhodnutí o pozastavení členství Běloruska a Ruska povede k oslabení 

NAVIGA jako celosvětové mezinárodní organizace a pokles v úroveň modelů 

na mistrovství NAVIGA. Navíc toto rozhodnutí výrazně ztěžuje výměnu 

mezinárodních zkušeností, a tím i rozsáhlý rozvoj lodního modelářského 

sportu.  

Lodní modeláři Běloruska vyzývají mezinárodní sportovní komunitu, aby se 

spojila na základě ctění sportovních ideálů v těchto pro nás všechny těžkých 

časech. To je nezbytné, aby se zabránilo podněcování neshod, 

neodůvodněného hněvu a nenávisti uvnitř sportovní komunity.  

Je třeba poznamenat, že Běloruská republika je mírumilovná země a není 

účastníkem vojenského konfliktu na Ukrajině. Bělorusko navíc z vlastní 

iniciativy nejednou pomohlo a pomáhá válčícím stranám při organizování 

mírových rozhovorů, které probíhají na našem území.  



Běloruští sportovci stojí výhradně za mír a vzájemné porozumění mezi národy 

a státy. I nadále zachováváme profesionální a přátelské kontakty s kolegy z 

celého světa.  

Doufáme, že prezidium NAVIGA bude naše argumenty řešit s porozuměním a 

zruší omezující opatření, která přijala vůči Bělorusku.  

BĚLORUSKÁ FEDERACE LODNÍHO MODELÁŘSKÉHO SPORTU  

Dmitrij Kalmykov  

 

Odpověď Navigy:  

Dobrý večer, pane Kalmykove, 

 Ujišťujeme vás, že toto rozhodnutí nebylo unáhlené ani nepromyšlené, naopak bylo 

přijato po konzultaci s celým prezidiem včetně vedoucích jednotlivých sekcí a 

výsledkem bylo, že z 11 lidí tuto myšlenku podpořilo 9, 1 se zdržel a 1 neodpověděl. 

Tak vypadá demokracie!  

Členství Ruské a Běloruské modelářské federace jsou pozastaveny, nikoli vyločeny z 

velmi prostého důvodu, že v tuto chvíli a až do konce konfliktu nikdo nemůže zaručit 

bezpečnost účastníků ze všech zúčastněných zemí. Je prostě vyloučené, aby na 

břehu jezera nebo na jakékoli jiné akci stáli spolu závodníci z Ukrajiny, Ruska a/nebo 

Běloruska bez rizika eskalace situace. K zapálení jiskry stačí 1 slovo a buďte si jisti, 

že v určitém okamžiku k tomu nutně dojde. Většina lodních modelářů jsou skutečně 

mírumilovní lidé, kteří nežádali, aby k tomuto konfliktu došlo, ale čtení a přijímání 

různých komentářů v posledních dnech nás ujišťuje, že naše rozhodnutí je tím 

jediným správným.  

Nikde ve vašem prohlášení nevidím otevřeně vyslovené odsouzení tohoto konfliktu, 

přesto se schováváte za výroky, které pro tento konflikt nemají absolutně žádnou 

relevanci. Suverénní stát Ukrajina byl a stále je brutálně napaden ruskými 

ozbrojenými silami za pomoci a napomáhání vámi zvoleným prezidentem 

Lukašenkem, VŠECHNY skutečné mírumilovné země na celém světě to nyní 

odsoudily, nepostavit se otevřeně proti tomu ukazuje na tichý souhlas s tím! 

Sport a politika se skutečně nemíchají, jak před několika dny dokonale ukázal pan 

Kuliak na Světovém poháru v Dauhá v gymnastice. Nebylo to nic menšího než čistá 

provokace, které byl svět svědkem. V tuto chvíli nevím o podobném prohlášení, které 

by napsala vaše federace Ruské gymnastické federaci, v níž jim říkáte, že s tím také 

nesouhlasíte, takže mě prosím ušetři “pot calling the kettle black” (nekritizujte chyby, 

které sami děláte)! Pokud se jen podívám na seznam organizací jako FIFA, UEFA, 

Formule 1, paralympijský výbor a mnoho dalších, které uvalily podobné sankce na 

Rusko a Bělorusko, nemyslím si, že to bylo špatné rozhodnutí. 

Dokud nebude obnoven skutečný trvalý mír, Naviga si za svým rozhodnutím stojí. 

Walter Geens 

Prezident Naviga       přeložil Stanislav Jakeš 



Originál korespondence prezident NAVIGA – Běloruská federace 

Hello boat modelers all over the World, 

 

today we received a letter from the Belarus Federation stating they do not agree to Naviga ‘s 

decision to suspend the membership of Russia and Belarus. I will publish the letter we 

received and also our answer. As mentioned before Naviga does not want to be drawn into 

this conflict but also does not turn a blind eye to what is happening now. This message will 

also be sent to all our member countries for all to read. The Naviga Presidium cares about all 

it ‘s members but under the current circumstances it is impossible to ignore what is 

happening. We all hope for this conflict to end soon  but we also fear these events will cause 

a stand off that will not easily be repaired. 

 

Walter 

 

  

 

STATEMENT OF THE BELARUSIAN FEDERATION OF SHIP MODELING SPORT 

The Belarusian Federation of Ship modeling Sport strongly disagrees with the 

decision of the NAVIGA Presidium to suspend the membership of the Republic of 

Belarus. 

Obviously, this decision was made in violation of clause #1 of the NAVIGA 

Charter and contradicts the main sports principle – SPORT IS OUTSIDE POLITICS! 

Today, NAVIGA, on the contrary, demonstrates its politicization to the whole 

world. Taking hasty and thoughtless decisions, NAVIGA enters into a sanctions war 

with its long-standing and loyal partners – the ship modeling federations of Belarus 

and Russia, instead of uniting ship modelers of all countries on the basis of the ideals 

of sport. 

Recall that over the past 30 years, Belarusian sportsmen have not only been 

regular participants in the NAVIGA championships, but also show consistently high 

results in many model classes, contributing to the development of these classes. This 

long-term cooperation cannot be destroyed with one stroke of the pen. 

Apparently, the NAVIGA Presidium forgot that its main task, according to the 

Charter, is to develop ship modeling sport throughout the world, but not to isolate 

countries that are objectionable to some politicians. 

The decision to suspend the membership of Belarus and Russia will lead to the 

weakening of NAVIGA as a worldwide international organization and the decrease in 

the level of models at the NAVIGA championships. In addition, this decision 

significantly impedes the exchange of international experience, and hence the 

widespread development of ship modeling sport. 

Ship modelers of Belarus call on the international sports community to unite on 

the basis of commitment to the ideals of sport in these difficult times for all us. It is 

necessary to prevent the incitement of discord, unjustified anger and hatred within the 

sports community. 

It should be noted that the Republic of Belarus is a peaceful country and is not 

a party to the military conflict in Ukraine. Moreover, on its own initiative, Belarus has 

more than once helped and continues to help the warring parties in organizing peace 

talks that are taking place on our territory. 

Sportsmen of Belarus stand exclusively for peace and mutual understanding 

between peoples and states. We continue to maintain professional and friendly 

contacts with colleagues around the world. 



We hope that the Presidium of NAVIGA will treat our arguments with 

understanding and cancel the restrictive measures it has taken against the Republic of 

Belarus. 

THE BELARUSIAN FEDERATION OF SHIP MODELING SPORT 

Dmitrij Kalmykov 

 

Naviga s answer: 

 

Good evening Mr Kalmykov 

  

 

Rest assured this decision was neither hasty or thoughtless, on the contrary it was taken 

after consulting the whole Presidium including the various section leaders and the outcome 

was that out of 11 people 9 supported this idea with 1 abstention and 1 not answering. THAT 

is what democracy looks like! 

  

 

The Russian and Belarussian model boat Federations are suspended ,not banned for the 

very simple reason that at this moment in time and this till the end of the conflict noone can 

garantee the safety of participants from all countries involved. It is simply out of the question 

to have competitors from Ukraine, Russia and/or Belarus to stand together at lakeside or any 

other event without the risk of an escalating situation.  It only takes 1 word to put fire to the 

fuse, and rest assured at some point that is bound to happen. Most boat modelers are 

indeed peace loving people who did not ask for this conflict to happen, but reading and 

receiving various comments over the last few days only makes our decision even more the 

only correct one. 

Nowhere in your statement i see an openly spoken condemnation about this conflict yet you 

hide behind statements that have absolute no relevance to this conflict. The soverign state of 

Ukraine was and still is brutally attacked by Russian armed forces aided and abetted  by your 

elected President Loekasjenko, ALL real peace loving countries the world over condemned 

this yet not opposing this openly shows a silent agreement to that! 

  

 

Sports and politics do indeed not mix, as perfectly shown only a few days ago by Mr Kuliak at 

the Doha  World cup for gymnastics,  That was nothing less than a pure provocation if ever 

the World witnessed one  so . I have to this moment no knowledge of a similar statement 

written by your Federation to the Russian Gymnastics Federation telling them you do not 

agree to that either, so please spare me the “pot calling the kettle black”! If i only look at the 

list of organisations such as FIFA, UEFA, Formula 1,the Paralympic commitee and many 

more who put similar sanctions upon Russia and Belarus i do not tend to think that was a 

wrong decision. 

Untill a true lasting peace is restored, Naviga stands behinds it s decision. 

  

 

Walter Geens 

Naviga President 


