
 

© 2019 Naviga All Rights Reserved 1 

 
 

2020 sekce M 
doplněk  

(CZ národní specifika, doplněk k  
Naviga M class Rules 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Platné od: 1.1.2020 

Autor národní úpravy: Zdenka Dostálová 
legenda: tento dokument obsahuje pouze národní specifika 
pravidla pro sekci M zde: Naviga M class Rules 2020, Annex 
 



 

© 2019 Naviga All Rights Reserved 2 

Obsah  

A. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PLATNÁ PRO VŠECHNY TŘÍDY	 3	

B. OBECNÉ POKYNY	 3	

C. USTANOVENÍ PRO ZÁVODNÍKY	 3	

D. VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ USTANOVENÍ	 3	

USTANOVENÍ PRO FINÁLE	 3	
ŘÁDNÉ POUŽITÍ RC VYBAVENÍ	 4	

E. PROVEDENÍ ZÁVODU	 4	

F. TRESTY	 4	

G. PRAVIDLA PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY	 4	

PRAVIDLA PRO TŘÍDY ECO/MINI ECO	 4	

H. OSTATNÍ NÁRODNÍ SPECIFIKA	 6	

 



 

© 2019 Naviga All Rights Reserved 3 

A. Obecná bezpečnostní pravidla platná pro všechny třídy 
Platí anglická verze pravidel Naviga M Class Rules 2020.  
V CZ i pro třídu mini ECO standard. 

B. Obecné pokyny 
Platí anglická verze pravidel Naviga M Class Rules 2020.  

C. Ustanovení pro závodníky 
Platí anglická verze pravidel Naviga M Class Rules 2020.  

D. Všeobecná technická ustanovení 
Platí anglická verze pravidel Naviga M Class Rules 2020.  

Ustanovení pro finále  
Při mezinárodních závodech, kontinentálních a světových mistrovství se koná finále u 
následujících tříd: Eco, Mini Eco, Mono / Hydro, Mini Mono, Mini Hydro FSRE, Eco -Team, 
Mini Eco Team. Při CZ národních závodech se konají 2 finálové jízdy nebo jsou započítány 
2 nejlepší výsledky z minimálně 3 jízd (případně 1 jízda, pokud by byly odjety pouze 2 
soutěžní jízdy). 
 
Jsou-li známí účastníci finále (podrobnosti v pravidlech pro jednotlivé třídy), bude místo 
na startovním stupni určeno následovně. Závodník s nejlepším kvalifikačním výsledkem 
volí místo na startovním stupni jako první. Poté volí následující závodník, až jsou všechna 
startovní místa obsazena. 
 
Nekoná-li se finále, musí být konány nejméně 3 jízdy ve třídě, doporučeny jsou 4 jízdy.   
Do celkového výsledku se započítávají dva nejlepší výsledky. V případě soutěží 
mistrovství ČR (junioři, senioři) se vždy jedou 2 kvalifikační jízdy a 2 finálové jízdy nebo 
jsou započítány 2 nejlepší výsledky z minimálně 3 jízd (případně 1 jízda, pokud by byly 
odjety pouze 2 soutěžní jízdy). Rozlosování do kvalifikačních jízd je prováděno náhodně 
nebo na základě průběžných výsledků. Pokud se jede finále, tak rozdělení do finálových 
skupin je provedeno dle dosaženého výsledku (počítá se lepší výsledek z kvalifikačních 
jízd). Do celkového výsledku se započítává 1 lepší výsledek z finále a 1 nejlepší výsledek 
ze zbylých jízd (tj. součet těchto dvou výsledků). 
   
Jestliže není možné kvůli špatnému počasí nebo jiným okolnostem konat finále, celkový 
výsledek se počítá ze dvou nejlepších výsledků, byly-li konány pouze dvě jízdy, počítá se 
lepší výsledek. Toto nastává, není-li možné podle pravidel závod provést bez ohrožení 
závodníků nebo jejich modelů (např. bouře, silný vítr, vichřice, silný déšť nebo sněhová 
přeháňka, atd.).  
Vedoucí družstev (jejichž zástupci jsou ve finále), hlavní rozhodčí, zástupce Navigy a 
vedoucí sekce rozhodují, zda je možné další konání závodu. Při rovnosti hlasů platí 
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rozhodnutí vedoucího sekce. 

Řádné použití RC vybavení 
Ve všech třídách je pro radiem řízené modely na soutěžích, konaných na území ČR 
povoleno používání pásem 27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz. Pásmo 41 GHz není povoleno!  

E. Provedení závodu 
Platí anglická verze pravidel Naviga M Class Rules 2020.  

F. Tresty 
Platí anglická verze pravidel Naviga M Class Rules 2020.  

G. Pravidla pro jednotlivé třídy 
Platí anglická verze pravidel Naviga M Class Rules 2020.  

Pravidla pro třídy ECO/mini ECO 
Dle národních CZ pravidel existují následující ECO třídy: 
- mini ECO standard (od roku 2016 se nejezdí na úrovni Naviga) 
- mini ECO 
- ECO 
- mini ECO team 
- ECO team 

 
Definice 
Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem  
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony, které vystupují vzadu z trupu nejsou  
povoleny) a minimální hmotností 1 kg. Pro třídy mini ECO standard, mini ECO minimální 
váha 450g, maximální délka trupu 430mm.  
 
Extra součástky jako kusy polystyrénu nebo nafukovacích balonů, atd. nejsou povoleny 
pokud nejsou pevnou součástí lodi (např. kabina, překlápěcí komora). 
 
Cíl závodu 
Dosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na 
trojúhelníkové trati, odpovídající příloze C1. V jedné rozjížďce může startovat minimálně 
3, maximálně 6 modelů (v případě mini ECO standard je to minimálně 3, maximálně 8 
modelů). Z časových důvodů může být počet modelů pro jízdu zvýšen na 7 (resp. 9 pro 
mini ECO standard) po domluvě s vedoucím startoviště nebo vedoucím sekce M 
(případně s hlavním rozhodčím). Toto se nesmí stát pravidlem. (Ne při evropských a 
světových mistrovstvích). 
 
Speciální stavební předpisy, pravidla a kontroly ve třídě ECO 
Velikost a provedení štítku se startovním číslem jsou uvedeny v samostatné kapitole  
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pravidel a platí pro všechny třídy.  
 
V jedné rozjížďce může být použita pouze jedna sada baterií, dle Přílohy 1. Pohonné 
články musí být pro případnou kontrolu jednoduše dostupné. Pokud je příjmač napájen 
zvlášť, musí být k dispozici nápadný nouzový vypínač. 
 
Použitý elektromotor nepodléhá žádným omezením. 
 
Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán 
regulátorem  otáček. 
 
Model kompletně připravený k jízdě se váží na suchu. Váha modelu včetně přijímačových 
a pohonných článků a přívodních kabelů, spojek a držáků nesmí být ve třídách FSR-ECO 
menší než 1000g, ve třídách mini ECO standard, mini ECO minimálně 450g při současné 
maximální délce trupu 430mm (včetně startovního štítku). Váha a napětí baterií musí 
splňovat pravidla jednotlivých tříd.  
 
Specifika národní třídy mini ECO standard 
Pro třídu mini ECO standard platí následující omezení: 

1) motor – je předepsáno použití tohoto motoru: střídavý motor DYS BMA1712-13 
(někdy bývá označen BC-2225/13) 2000KV. Není povolena žádná modifikace 
motoru, v případě pochybností bude provedena vizuální kontrola vinutí, případně 
měření KV. V případě MiČR juniorů může pořadatel udělit výjimku a povolit 
použití stejnosměrného elektromotoru řady 400 s feritovými magnety a 
třípólovou kotvou. 

2) regulátor otáček – je předepsáno použití těchto regulátorů: typ Turnigy Plush 
30A nebo M-power 30A nebo Hobbywing FlyFun 30A. 

3) lodní šroub – je předepsán lodní šroub: TP power – max. 26mm (typ ECO) NEBO 
plastový lodní šroub 2 listý, pravý, stoupání 40mm, 26,0mm/M4, na šroubu není 
povoleno měnit stoupání (naostření a vyleštění šroubu je povoleno).  

4) pohonné články – viz. Příloha A1 
 
Soutěžní pravidla 
Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlům Naviga s vyjmutou vracecí bójí. 
Závod probíhá proti směru otáčení hodinových ručiček. Startovní čára probíhá v pravém 
úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na vodu, začíná závod na 
akustické znamení, které dává vedoucí startoviště.  Při tom musí model ležet na vodě 
zadní částí k startovnímu platu. Pokud má model na zadní části připevněné startovní 
číslo, mělo by se dotýkat startovního plata. Odstartuje-li některý model později po 
signálu a rychlejší, správně odstartovaný model již dosáhne levou boji, pak musí být start  
později startujícího modelu proveden na pravou boji, tak, aby nepřekážel jiným 
modelům. 
 
Závod se skládá z 3 nebo 4 jízd. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. 6 (resp. 8 
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závodníků v případě tříd mini ECO standard) závodníků s nejlepšími výsledky jede pro 
stanovení konečného pořadí finálovou jízdu (jinak viz. kapitola D - Ustanovení pro finále).  
 
Doba jízdy viz Příloha A1. 
 
Model, který během jízdy nemůže dále pokračovat, může být svážecím člunem vytažen 
až po skončení jízdy, kromě případu, kdy se model potápí nebo hrozí jeho potopení. 
 
Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu správným 
směrem za předpokladu, že nepřekáží ostatním modelům. Jestliže se tak nestane, toto 
kolo se nepočítá. 
 
Model musí také po skončení jízdy/závodu odpovídat stavebním předpisům této třídy. 
Vedoucí startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy/závodu. 
 

H. Ostatní národní specifika 
- na národní úrovni je stále možné používat limiter NEBO baterie do váhy ve všech 

třídách (zůstávají v platnosti obě alternativy)   
- přihlášky do závodu budou akceptovány nejpozději týden před konáním soutěže, 

pozdější přihlášení není možné, změny mohou být zpoplatněny pořadatelem 
- nejpozději 2 dny před konáním soutěže bude vyvěšeno rozlosování 

 
Příloha D5 je v plném znění k dispozici v DE/EN originále – zde zjednodušeno vrorcem, 
kde čas jízdy = skutečný čas jízdy v sekundách, zaokrouhlený na 2 desetinná místa. 
 
 
 
 

 

Výsledné body =  150 – (( čas jízdy 
0,01 

) * 0,002) 


