
Zpráva o sezóně lodních modelářů sekce NS 2022  

 

Mistrovství světa 

 

Plánovaný SP v ruském Kaliningradu byl z důvodu pozastavení členství 
Ruska a Běloruska v NAVIZE byl zrušen. Narychlo naplánované otevřené 
ME v srpnu v Maďarském Malyi bylo nakonec zrušeno.  

 

Zprávy z Navigy 

Plánované školení mezinárodních rozhodčích sekce NS od 29.4.-1.5.2022 

v Budapešti bylo nejprve přeloženo na ME v Malyi v srpnu, zrušením ME 
padlo i toto školení. V rámci návrhu pravidel sekce NS Stanislav Jakeš 
zpracoval jako člen technické komise společný návrh s Borkem Dvořákem 
(DE) a Michalem Daranowskim (PL) pro kategorie NSS, samostatně pak 
na základě jednání s českými zástupci během MiČR v Hradci Králové 
k ostatním článkům pravidel. Další osud pravidel – zpracování vedoucím 
sekce NS p. Kornisem není znám.  

 

Seriál MiČR sekce NS 

V letošním roce se konal celý 29. ročník seriálu MiČR podle plánovaného 
kalendáře. Třídy F4-A byly tradičně nejvíce obsazené a na dvou soutěžích 
se senioři dostali nad 30 účastníků, takže někteří nezískali do celkového 
hodnocení seriálu ani bod. Výrazný úbytek je nadále u tříd s bodováním a 
parnících. Stárnoucí pole závodníků již bohužel někteří opouštějí a 
mladšími nejsou nahrazováni. Kromě soutěžních tříd s manévry lodí, tj. F6 
a F7 a nově zaváděné třídy ponorek F2-S se v seriálu objevily modely ze 
všech tříd, byť některé ve velmi skromném počtu, takže musely být 
slučovány s příbuznými třídami, či věkovými skupinami.  

V roce 2022 se seriálu zúčastnilo celkem 47 (49) juniorských a 97 
(83) seniorských modelů. Z toho je 44 (39) hodnocených modelů, 61 (60) 
jezdičů – F4-A a 39 (33) plachetnic. V závorce uvedená čísla jsou hodnoty 
z roku 2021. Ve třídách plachetnic NSS byl nejvyšší přírůstek nových 
modelů i závodníků.   

Letos se ve třídách plachetnic NSS zúčastnil jeden polský modelář 
s dvěma plachetnicemi. Na posledních letošních závodech v Polsku 
projevili zájem o účast v MiČR další závodníci, takže uvidíme. 

 

 



Soustředění talentované mládeže 

Po dohodě na předsednictvu KLoM bylo ponecháno uspořádání 

soustředění mládeže plně v kompetenci sekce „mládež“.  

 

Kompletní výsledky jednotlivých soutěží a kompletní celkové 

výsledky seriálu jsou uvedeny na stránkách Svazu modelářů pod sekcí 

NS KLoM. 

 

Tomáš Jakeš 

Vedoucí sekce NS KLoM 


