
Zpráva o sezóně lodních modelářů 
sekce M 2021 
Mistrovství Světa/Evropy  

 
Mistrovství Světa se mělo konat v Kaliningradu v Rusku, ale bylo z důvodu pandemie 

COVID19 zrušeno/odloženo. 
 
Hodnocení domácí závodní sezóny 
 

Seriálové soutěže mistrovství ČR skupiny M byly v roce 2021 pořádány a 
organizovány podle pravidel NAVIGA 2020 s národní úpravou.  

 
Jezdily se třídy mini STD, mini ECO exp, ECO EXP, mini Mono, Mono 1, mini Hydro, 

Hydro 1, FSRE.  
 
Z důvodu pandemie COVID19 byly odjety z celého seriálu pouze tři závody. 
 
První seriálová soutěž se konala v Dolním Žlebu u Šternberka jako dvoudenní klání.  

Pořadatelé si poradili i s komplikacemi, které nastaly před soutěží (poničená elektřina a 
zničený stánek s občerstvením). Nedaleký lom zajišťuje území bez pokrytí signálem 
mobilních operátorů tudíž si víkend můžete užít pěkně offline. Ubytování bylo možné jak 
v nedalekém kempu tak v penzionu u Muflona. 

 
Další závod se konal v tradičním Sedlejově na místní nádrži na sklonku léta. 

Tentokrát jsme zvládli závod odjet jako jednodenní. Občerstvení zajistil Honza Procházka 
starší, zázemí bylo poskytnuto v budově přímo u rybníka na návsi.  

 
Třetí a poslední závod se letos konal po delší pauze opět na Košíku v Praze, opět 

jsme zvládli odjet jako jednodenní. Pořadatelé zvládli izolovat labutě s pomocí jednoho 
aktivního ochránce přírody, který je pomohl krmit a odlákat do bezpečí. Bohužel byl na obou 
posledních závodech velice nízký počet závodníků, což je trend posledních let. 

 
S pořadateli jsme se letos domlouvali, že bude vyhodnocení probíhat již na 

jednotlivých soutěžích a oceněno pořádajícím klubem. K vyhodnocení seriálu jako celku není 
časový prostor. Veřejné soutěže u příležitosti uzavření sezóny se již několik let nekonají a 
předávat ocenění následující sezónu závodníci neocenili.  

Snad bude příští sezóna lepší. Výsledky seriálu MiČR jsou k dispozici na webu 
www.sekcem.cz 

 
Lze konstatovat, že všechny seriálové soutěže byly tak jako v minulých letech 

pořadateli organizačně i materiálově dobře zajištěny. Soutěže proběhly v souladu se 
Sportovním řádem s letos bez protestů. Jednotlivé výsledkové listiny byly zveřejňovány 
průběžně, na internetových stránkách www.sekcem.cz. 



 
I v letošním roce byl počet závodníků tristní, bídu posledních let umocnila ještě 

COVIDová pandemie. 
 
Ve vypsaných třídách se seriálových soutěží v roce 2021 zúčastnilo 30 závodníků 

(z toho 13 juniorů) s 65 modely. Pro porovnání s předchozími lety přikládám tabulku.    
 
 
 

sezona 
Počet modelů 

JUN SEN celkem 
2012 29 103 132 
2013 36 94 130 
2014 44 90 134 
2015 44 104 148 
2016 45 118 163 
2017 32 115 147 
2018 29 69 98 
2019 27 49 76 
2020 35 30 65 
2021 32 33 65 

 
 
Těším se na příští rok na staré kamarády i nové tváře :-) 
 
Zhodnocení soustředění talentované mládeže  
 
Soustředění talentované mládeže skupiny M se letos neuskutečnilo.  
 
Podrobné výsledky a informace naleznete na webu www.sekcem.cz nebo na facebooku.  
 
Zdenka Dostálová, vedoucí sekce M, sekcem@email.cz  


