EVROPA CUP 2017

VYPSÁNÍ ZÁVODU
CTL
datum konání
vodní plocha
pořadatel
třída a koeficient
stránky závodu
přihlášky

171722
11-12.11.2017
Máchovo jezero
YC Doksy a ALT Evropa
Evr-1 VPOZ (zúčastnit se lze i bez licence)
http://www.eurolasersat.cz/evropacup
http://www.sailing.cz/prihlasit.php?ctl=171722

Časový plán závodu
Pátek
příjezd a společenský večer v klubovně s živou hudbou (21:00 - 24:00), večeří a pivem.
soutěž o neoriginálnější perník na téma Evropa Cup (takže doma upéct a načančat)
Sobota
sportovní část jachting – rozsah dle větru a počasí
16:00 - nalodění na parník v kostýmech romantismu (každý si doveze), okružní plavba po
jezeře a přistání v Rybářské baště u Martina Hámy. Na parník vzít hudební nástroje.
17:00 - Večeře (raut) v Rybářské baště a přilehlém party stanu, soutěž, zábava, pivo. Později
v průběhu večera přesun do YCD po břehu a pěšky a pokračování společenské zábavy
v klubovně u krbu.
Neděle
sportovní část jachting – rozsah dle větru a počasí a chuti
Vyhlášení výsledků, rozloučení s kamarády, popřání pěkných Vánoc a odjezd domů
Přihlášky a závody
Se podávají v místnosti ZK, startovné je 500,- Kč. V závodě je třeba pečlivě sledovat člun ZK.

Ubytování
V areálu YCD se dá spát v obytných přívěsech, autech, (možná i ve stanech, když bude kostým hodně
huňatý). Poblíž jsou hotely, penziony pro ty, kteří by raději pohodlnou postel, teplou sprchu a vydatnou
snídani.
Posílám
odkaz:
https://www.hotel.cz/machovo-jezero-stare-splavy/sortby-distance/;
www.trivago.cz nebo přímo na stránky jednotlivých hotelů a penzionů.
Můžu doporučit Hotel Kamýk http://hotelkamyk.cz/ , je blízko od jezera v Doksech, je slušný, využívali jsme
ho při větších akcích klubu v minulosti. Hotel Port (https://www.hotelport.cz/) je přímo na břehu jezera, je
sice dražší, ale velmi kvalitní a taky máme dobré zkušenosti. Nebo potom Hotel Grand
(http://www.granddoksy.cz/cs/ ) Hotel Bellevue (http://bellevue-hotel.cz/ ) oba jsou kousek od jezera, v
Doksech, pěšky 10 až 15 minut.
Pozn. V areálu YCD máme 1 sprchu a 2 umyvadla v loděnici, 1 WC. Při podobně velkých akcích to běžně
stačilo. Elektrická přípojka je ale slabší, myslím jen 32 A.
Summary
Přihlásit se co nejdříve na stránkách svazu ČSJ: http://www.sailing.cz/prihlasit.php?ctl=171722
Vytvořit co nejoriginálnější perník a přihlásit ho do páteční soutěže.
Závodit
Na odpoledne si připravit kostým romantismu
Zúčastnit se soutěže
Zúčastnit se nejlepšího závodu sezóny a důstojně ukončit jachtařskou sezónu 2017 protože Evropa Cup je
jachting….
… a jachting je o….
…kamarádství, větru, vlnách, zapadajícím a vycházejícím slunci na obzoru, o tichu, o souznění s přírodou, o
krásných večerech na lodi, v klubovnách anebo ve dřevem vonící dílně.
…závodech, regatách, šampionátech, mistrovstvích a olympiádách.
…začínajících jachtařích předškolního věku po zkušené námořní vlky obeplouvající zeměkouli, o opálených
dívkách na bílých lodích.
…chytrých takticích, radiotelegrafistech, navigátorech, o znalcích počasí a vod, ale také o šikovných rukou,
konstruktérských vědomostech a improvizačních schopnostech.
…nekonečném cestování mezi jednotlivými závody, o nekompromisních a tvrdých sportovních soubojích, o
napětí, nervozitě a vypětí, fyzickém a psychickém vyčerpání, ale také o
…horečném technickém vývoji počínaje kevlary, karbony apod. a konče super výkonnou počítačovou
technikou.
…rozběsněných vlnách, zuřícím počasí, boji o záchranu života, o zlomených stěžních, roztrhaných plachtách
a potápějících se lodích.
…především o krásném sportu na rybnících, přehradách, jezerech, mořích a oceánech, o sportu ve vedrech u
pobřeží Afriky nebo o sportu v ledové tříšti na severním Baltu.
To všechno je jachting. Jachting je životní styl.
Na Evropa Cup 2017 srdečně zvou pořadatelé!

