
Zápis z jednání klubů NS+NSS v Čelákovicích 
 

 Dne 24.9. proběhlo jednání se zástupci klubů NS+NSS 
v Čelákovicích. Jednání se bohužel, ačkoli bylo avizováno měsíc 
dopředu, zúčastnilo jen 6 zástupců z 5 klubů. Byli to p. Vorlíček a p. 
Majer z KLoM Brandýs nad Labem, p. Pešek z KLoM Kolín, p. Stanislav 
Jakeš z KLoM FREGATA Bakov nad Jizerou, p. Lukeš z KLoM Nautilus 
Propoboštov a Jan Jedlička jakožto vedoucí sekce a zároveň zástupce 
KLoM MAJÁK Borovany. Někteří zástupci klubů se omluvili z důvodu 
účasti na soutěži, ale někteří se bohužel ani neomluvili či nekomunikovali 
po emailu. Pokud tedy na tomto jednání vzniklo něco, co se zbývajícím 
nezúčastněným klubům nelíbí, tak můžou jen zpytovat své svědomí, 
proč nevyslali alespoň jednoho svého zástupce. 

 Jednání začalo v 9 h a mělo následující program: 

- Sportovní řád 2017 

- Sezóna 2017 

- Sezóna 2018 

- Školení rozhodčích 2017/2018 

- Volby v roce 2018 

- Reprezentační sezóna 2017 

- Diskuze 

Zástupci probírali aktuální sportovní řád a shodli se na 
následujících bodech, které by měl vedoucí sekce přednést a nechat 
schválit předsednictvem. Věková hranice mládeže pro jednorázové 
mistrovství ČR by měla být od 6 do 12 a od 13 do 15 let, hranice 16 až 
18 let se na mistrovství nesetkala se zájmem. Platný výkon ze soutěže 
pro započítání bodů do seriálu MiČR by se měl řídit danými pravidly 
sekce, např. NAVIGA NS. Systém v počtu pořádaných a započitatelných 
soutěží seriálu MiČR by měl být napsán všeobecně tak, aby ho mohl 
vedoucí sekce před sezónou jednoduchou zprávou upravit. 

Sezóna 2017 by měla proběhnout v následujících termínech 26.-
28.5., 23.-25.6. a 8.-10.9. Před tímto jednáním byl vedoucí sekce 
osloven panem Vičarem z KLoM Blansko s přáním o pořádání seriálové 
soutěže NS k dvacetiletému výročí založení klubu. Této žádosti bylo 
vyhověno a tak se po letech vrátí seriál opět na Moravu, na přehradu 
Pálava. S touto dvousoutěží by mělo být spjato i soustředění talentované 
mládeže. Nevýhodou přehrady je nemožnost pořádání soutěže i pro 
plachetnice. Toho využil p. Lukeš z KLoM Nautilus Proboštov a navrhl 
uspořádat dvousoutěž v Úštěku v termínu 19.-21.5. Musí ale prověřit 



možnost ubytování. O třetí a tudíž závěrečnou dvousoutěž projevil zájem 
KLoM FREGATA Bakov nad Jizerou. Soutěž by se jela v Jinolicích a 
společně s plachetnicemi. To je, co se týče pořadatelů na rok 2017, vše. 
Chybí nám pořadatel pro druhou dvousoutěž. P. Pešek z KLoM Kolín 
navrhl případnou možnost změny červencové veřejné soutěže na 
mistrovskou jednosoutěž pro plachetnice. Vedoucí sekce zkusí totéž u 
ostatních pořadatelů veřejných soutěží. Pokud se však nikdo nepřihlásí, 
tak se sezóna pojede ve formátu 2+2 (počítány 3 nejlepší) u NS a 2+1+2 
(počítány 3 nejlepší) u NSS. 

Sezóna 2018 by měla proběhnout v následujících termínech 25.-
27.5., 22.-24.6. a 7.-9.9. Na tuto sezónu se přihlásili již tři pořadatelé. 
KLoM Třebechovice by chtělo uspořádat opět první dvousoutěž. Zde 
nejsou ideální podmínky pro plachetnice, a tak by se měl najít pořadatel 
pro dousoutěž jen pro plachetnice, samozřejmě mimo tento termín. Na 
druhou dvousoutěž se přihlásil MAJÁK Borovany. Dotázal se zástupců 
plachetnic, zda chtějí přijet do Netolic a vyhovují jim zdejší podmínky. 
Bylo ujednáno, že podmínky se zde natolik zlepšily a tudíž nic nebrání 
pořádání dvousoutěže i s plachetnicemi. O třetí a tudíž závěrečnou 
dvousoutěž projevil zájem KLoM Duchcov. Zde by se opět jelo společně.  

Zástupcům klubů bylo sděleno, že v tuto chvíli máme celkem 89 
rozhodčích (35 klasických, 17 trvalých, 11 mezinárodních a 26 pro 
mládež). Všichni rozhodčí mají platnou licenci do roku 2018. Zástupci se 
shodli na tom, že školení v roce 2017 se pro sekci NS+NSS nebude 
vypisovat. Bude nabádáno k tomu, aby se do bodovacích komisí 
dostávali rozhodčí, kteří doposud nebodovali, a tím pádem získávali 
zkušenosti. V roce 2018 by se mělo uskutečnit velké školení rozhodčích, 
kterého by se měli zúčastnit i trvalí rozhodčí, aby si znovu zopakovali 
pravidla, hlavně ta nová. 

V roce 2018 se uskuteční volby nových vedoucích sekcí a nového 
předsednictva lodních modelářů. V těchto volbách bude volen vedoucí 
sekce NS a sekce EX. V roce 2017 by se měl obnovit seriál EX a tak 
dojde k obnovení této sekce. Zástupci klubů NS a NSS se shodli na tom, 
že tyto dvě sekce by měli opět fungovat společně. Volby v sekcích by se 
měly uskutečnit na přelomu roku 2017/2018. 

V roce 2017 se uskuteční Mistrovství světa sekce NS v polské 
Ornetě ve dnech 3. - 11.7.2017. Vedoucím klubů byl rozeslán širší 
reprezentační výběr s tím, aby se vybraní reprezentanti nahlásili do 
13.10. vedoucímu sekce. Pokud má někdo rozestavěný model, 
současně je v reprezentačním výběru a v jeho budoucí třídě je volné 
místo, tak může vedoucího sekce požádat o výjimku startu v nové třídě. 
Reprezentantům bude uhrazeno startovné a zbylé peníze z dotace 



budou rovnoměrně rozděleny. Ubytování a dopravu si každý zařizuje 
individuálně. 

V diskuzi bylo p. Jakešem navrženo, abychom se zamysleli nad 
případnými návrhy ve změně pravidel Naviga NS. Tyto návrhy by měly 
být odeslány vedoucímu sekce co nejdříve, aby mohly být přeloženy a 
do konce roku odeslány do NAVIGY. Mezi prvními návrhy, nad kterými 
jsme se shodli, je důkladnější hlídání průjezdu horní branky, snížení síly 
větru pro přerušení soutěže a sjednocení výšky latě doku (výška pod i 
nad vodou). 

 

V Čelákovicích, dne 24.9.2016    Jan Jedlička 

Vedoucí sekce NS a NSS 

  

 

 


