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Zápis se schůze zástupců klubů sekce NS  
13. 9. 2014 v Duchcově 

 

Program: 1. Zahájení 

  2. Bodové hodnocení seriálu MiČR NS 2015 

  3. Vhodnější lokality pro seriál MiČR NSS 2015 

  4. Příprava seriálu MiČR NS 2015 

  5. Různé 

  6. Závěr 

 

1. Vedoucí sekce NS přivítal přítomné a nechal kolovat prezenční listinu. 

 

2. V průběhu soutěže Lo-21 končilo hlasování o návrzích bodového hodnocení seriálu MiČR 

NS pro rok 2015. Průběžně se 27 hlasy vítězila varianta č. 5: Úprava Tabulky 1 podle návrhu 

Jana Jedličky, 2 hlasy obdržela varianta č. 2: Nahrazení Tabulky 1 vzorcem z národních 

pravidel EX a 1 hlas byl přijat pro variantu č. 1: Hodnocení seriálu MiČR sekce NS jako 

v roce 2014. 

 

Doplněno: Do uzávěrky hlasování 14. 9. 2014 12:00 h nebyl další hlas přijat, proto zvítězila 

varianta č. 5: Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky. 

 

3. Vedoucí sekce vznesl návrh části soutěžících v kategoriích NSS, kteří požadují přesun 

seriálu MiČR NS 2015 pro kategorie NSS na vhodnější vodní plochy, kde panuje stabilnější 

vítr a není nutné s plachetnicemi NSS opouštět areál kempu apod. Na neseriálových soutěžích 

NSS (kde bývá vyšší účast) se pro tyto účely v posledních letech osvědčily areály yachtclubů, 

které jsou dostatečně vybaveny vším potřebným (molo, pramice, prostor pro úschovu 

modelů...). Přítomní pořadatelé seriálu MiČR NS se k tomuto nápadu z velké části staví 

negativně, nutno však podotknout, že sami plachetnice NSS na soutěžích neprovozují.  

 

Pořadatelé pro případný oddělený seriál MiČR NSS 2015 jsou předběžně zajištěni. 

S vypsáním termínů konání se čeká, aby nedošlo ke kolizi se seriálem MiČR NS 2015. Musí 

být zaručeno, aby se soutěžící mohl zúčastnit všech seriálových akcí sekce NS, má-li vhodné 

modely. V případě vhodné lokality (ATC Eden Jinolice), bude seriálová soutěž MiČR NSS 

2015 probíhat na stejném místě jako seriálová soutěž MiČR NS 2015. 

 

4. Žádný z přítomných pořadatelů seriálu MiČR NS 2014 neplánuje uspořádat seriálovou 

soutěž MiČR NS v roce 2015. Především zástupci KLoM Maják Borovany a KLoM Plzeň-

Letkov se přiklánějí k názoru, aby se pořadatelské úlohy chopily kluby, které ještě nikdy, 

anebo již delší čas seriálovou soutěž neuspořádaly (a které svým hlasováním dopomohly 

ke zvolení stávajícího vedoucího sekce NS). Vedoucí sekce přislíbil, že do konce měsíce září 

2014 osloví další kluby, mající nějaký vztah k sekci NS, aby si tradiční pořadatelé mohli 

alespoň na rok odpočinout.  

 

Pokud se přesto nepodaří pořadatele soutěží seriálu MiČR NS 2015 získat, přichází v úvahu 

jednorázové MiČR NS 2015 (víkendová trojsoutěž), anebo opakované konání více soutěží 

v jedné lokalitě, jako tomu bylo v roce 2013 v případě ATC Eden Jinolice, kde může 

s uspořádáním vypomoci KLoM Admiral Jablonec nad Nisou. 
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5. S ohledem na pravidelnou nižší účast soutěžících na poslední soutěži seriálu MiČR NS 

Lubomír Jedlička navrhuje, aby se započítávalo bodové hodnocení ze všech soutěží seriálu 

MiČR NS, čímž budou adepti na první místa nuceni odjet seriál MiČR NS celý a setrvat 

na slavnostní předávání.  

 

Byl vznesen požadavek, aby byl upraven volební řád tak, aby museli hlasovat jednotlivci, 

např. formou e-mailů. Stávající volební řád, kdy záznam o hlasování zpracovávají předsedové 

jednotlivých klubů, ponechává prostor k manipulacím s hlasy. Též by bylo dobré, aby 

v případě voleb na obsazení funkce vedoucího sekce (NS) výsledky nezpracovával úřadující 

vedoucí sekce (NS).  

 

Přítomní zástupci klubů dále požadují, aby byl web KLoM ČR potažmo i celého SMČR 

upraven tak, aby jakákoli přidaná aktualita či jiná změna byla automaticky distribuována e-

mailem předsedům všech klubů a dále těm, kteří si o zasílání novinek napíší. Vedoucí sekce 

NS přislíbil, že v krajní nouzi může vše potřebné sám rozesílat e-mailem, avšak mnohem 

efektivnější by bylo nastavit server. 

 

Jelikož soutěž Lo-21 v Duchcově postihlo selhání lidského faktoru při slučování kategorií 

pro malý počet prezentovaných soutěžících, bude ve sportovním řádu povinnost řádné 

kontroly před začátkem soutěžních jízd přenesena na hlavního rozhodčího. A to z toho 

důvodu, že vedoucí sekce NS nemusí být u každé soutěže přítomen.  

 

Sekce NS v příštím roce uspořádá soustředění talentované mládeže. 

 

6. Vedoucí sekce po dvouhodinové vášnivé diskuzi přítomným poděkoval za účast a schůzi 

v patové situaci ukončil. Nepodaří-li se současné problémy s hledáním pořadatelů seriálu 

MiČR NS 2015 vyřešit korespondenčně, bude svolána nová schůze. 

  

Prezenční listina 

Jméno Klub Jméno Klub 

Darakev Pavel ml. Třebechovice p. O. Jedlička Lubomír Maják Borovany 

Bilina Jiří Česílko Valdice Jedlička Pavel Maják Borovany 

Bodžár Josef Ledenice Jíša Petr Plzeň-Letkov 

Ferjančič Bohuslav Maják Borovany Kvášová Pavla Třebechovice p. O. 

Ferjančič Michal Maják Borovany Sviták Ondřej Maják Borovany 

Havelková Kateřina Maják Borovany Sviták Pavel Maják Borovany 

Hinterhölz Jiří Ledenice Tomášek Zdeněk Admiral Jablonec n. N. 

Jakeš Stanislav Fregata Bakov n. J. Vlach Jan Royal Dux Duchcov 

Janko Jakub Třebechovice p. O. Vlach Jiří Royal Dux Duchcov 

Janko Zdeněk Třebechovice p. O. Zachrla Zdeněk Plzeň-Letkov 

Jedlička Jan Maják Borovany   

 

 

V Duchcově dne 13. 9. 2014 zapsal 

 

Ladislav Douša, vedoucí sekce NS 


