
 

 

 

VYPSÁNÍ ZÁVODU 
CTL   152423 

Třída a koeficient Evr-1 VPOZ(zúčastnit se lze i bez licence) 

Datum konání  7.-8.11.2015 

Místo konání  Přehrada Olešná 

Pořadatel  Jachting TJ Sokol Palkovice 

Ředitel závodu  LuKa VaŠč 

Hlavní rozhodčí  Daniel Tichánek 

Heslo   S řízkem v gala do Modré Ústřice! 

Online přihláška Na stránkách svazu ČSJ 

 

Časový plán závodu 

Čtvrtek-zabijačka 

Pátek -napouštění a vyhřívání wellness termálních lázní, zabijačka 

 -soutěž o nejoriginálnější řízek (takže doma naklepat, vytvarovat, obalit, usmažit) 

Sobota -pokusy o jachting spojené s příležitostnými chladnými koupelemi přímo v místním rybníku, 

doplněné wellness teplými lázněmi spolu s ostatními Evropáři (30+2 zdarma) 

 -večerní program v baru Modrá Ústřice 

Neděle-nedělní pokusy o jachting, možnost koupelí 

 

Organizační plán závodu 

Podmínkou je odjetí rozjížděk ve společenském oblečení (páni-saka a kravatu, dámy-šaty a 

podvazky). 

Na společenský večírek v baru Modrá Ústřice je nutno si připravit krátký tanec (jak jinak než ve 

dvojicích) na melodii z policejní akademii z tohoto baru. Po celý den bude hrát příjemná živá hudba 

jak v baru, tak i na vodě. 

 

Přihlášky 

Se podávají v místnosti ZK, startovné je 400,- kč, podmínkou je bezinfekčnost závodníka. (Pokud bude 

mít závodník nějakou přenosnou infekční chorobu, je nutné vzít si do koupelí plavky, a to 

z hygienických důvodů). 

 

Počet rozjížděk a trať 

Je zcela na libovůli rozhodčích. Je třeba pečlivě sledovat člun ZK, jak mění trať závodu a to i během 

rozjížďky. Polohu cíle lze zcela libovolně posunovat ve prospěch místních reprezentantů. 

 

Protesty 

Protesty se přijímají pouze od závodníků v suchém a vyžehleném společenském oděvu.  Protestující 

donese komisi láhev dobrého šampaňského, aby mohli situaci v klidu rozebrat při družném 

společenském rozhovoru. Nechť Bůh rozhodne, kde je pravda. 



Pravidla 

Závod se řídí podle pravidel společenského chování (starší mají přednost, dámy mají přednost). 

 

Reklama 

Umístění reklamy je omezeno pouze na sponzory, kteří nasypou aspoň milion. 

 

Kulturní program 

Hudba-bude živá 

Bar-bude v baru Modrá Ústřice 

Pivo-poteče proudem 

Čvachtačka-budou vyhřívané bazény (pokud počasí dovolí) 

Šampaňské-podávané jenom do termálních lázní 

Jahody-budou, pokud Mařenka přinese od 12 měsíčků 

Porota-bude od profesionálu 

Věcný dar-bude 

Žranica-bude zabíjačka 

 

Ubytování 

V omezeném množství je možné na klubovně. Déle je možnost bydlet ve stanech, karavanech a 

obytných autech. Nedoporučujeme nocovat v termálních lázní (utopence nemáme na jídelním lístku). 

Bude k dispozici připojení na elektřinu, až do kapacity co vydrží jističe, a bude zpoplatněno kolem 50,- 

kč. Možnost pronájmu chatek u aquaparku, ubytování v penzionech, které jsou na břehu Olešné. 

 

Summary 

Přihlásit se co nejdříve na stránkách svazu ČSJ. 

Vytvořit co nejoriginálnější řízek a přihlásit ho do páteční soutěže. 

Odjet rozjížďku ve společenském oblečení. 

Na večer si připravit před profesionální porotu krátký tanec na melodii z policejní akademii z baru 

Modrá Ústřice (zdroj Youtube). 

Do termálních lázní si vzít plavky (nuda plavky). 

 

Těší se na Vás palkovický tým. 

 

Foto z Háje, 17.11.2014 

 


