
V termínu 14. - 21.10.2017 proběhlo v Chorvatsku MČR Onedesign na moři 2017. 

Pořadateli byly TPS centrum, ČSJ a ČANY. 

 

Závodu se zúčastnilo 19 lodí v rámci MČR kategorie First 35 a 10 lodí mimo MČR v 

kategorii Elan 350. Jednalo se tak o podnik s účastí rovných 200 závodníků ze 7 zemí. 

Doprovodné pořadatelské lodě: 5 kajutových lodí, 1 velký motorový člun a 1 gumový člun 

zapůjčený od ČSJ. 

 

Tým rozhodčích pracoval ve složení Petr Sládeček (hlavní rozhodčí), Radim Vašík (gumový 

motorák), Václav Brabec (motorák) a k těmto spoustu dalších pomocníků. 

Z důvodu nedostatku větru se podařilo uskutečnit pouze 6 rozjížděk, z toho 2 navigační (obě 

zkrácené před plánovaným cílem) a 4 okruhové (dvě za větru 10-16 kn, dvě za větru 5-8 kn), 

dle mého názoru se tak vytěžilo maximum možného. Podmínky byly ve všech rozjížďkách 

regulérní. 

 

Protestní komise pracovala ve složení Dušan Vanický (SVK - předseda), Radim Vašík (CZE), 

Václav Brabec (CZE), Denis Marinov (CRO). 

V průběhu závodu byly řešeny 4 protestní jednání před plnou protestní komisí a jedna žádost 

o znovuotevření protestu. Záznamy Protestní komise jsou v příloze tohoto emailu. 

 

Závěrem bylo vyhlášeno MČR v kategorii First 35 a uděleny diplomy a medaile následovně: 

1 CZE 5 1126-666 Trčka Martin 

 RODOP team 1126-010 Buček Martin  

  1126-020 Křížek David 

  1126-007 Musil Tomáš 

  1126-005 Neumann Lukáš  

  1126-004 Švihlík Martin 

  1126-001 Kulík Martin 

2  CZE 16 1703-059 Hirnšal Pavel  

 Giulia sailing team 1524-013 Neuwirth Josef 

  1124-053 Hrabalová Veronika  

  1524-001 Mareček Rostislav  

  1130-117 Jirounek Kamil 

  2103-812 Vřešťál Rudolf  

  1213-122 Zima Tomáš  

  1703-135 Hirnšal Jan 

3  CZE 3 1134-003 Michalčín Jiří 

 Tři sestry sailing team 1134-026 Tříska Aleš  

  1134-004 Satoránský Pavel  

  1134-011 Doležal Tomáš  

  1134-017 Plhoň Adam 

  2103-727 Labuda Ondřej  

  1134-014 Stoklásek Petr  

  1401-120 Hájek Milan  

http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=38476&clen=1126-666
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29104&clen=1126-010
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29105&clen=1126-020
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29101&clen=1126-007
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29100&clen=1126-005
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29099&clen=1126-004
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29096&clen=1126-001
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1703
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=31277&clen=1703-059
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1524
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=6747&clen=1524-013
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1124
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=36774&clen=1124-053
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1524
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=6758&clen=1524-001
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1130
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=35946&clen=1130-117
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=2103
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=36458&clen=2103-812
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1213
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=34290&clen=1213-122
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1703
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=31274&clen=1703-135
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1134
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29309&clen=1134-003
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1134
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29324&clen=1134-026
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1134
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29310&clen=1134-004
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1134
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29316&clen=1134-011
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1134
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29321&clen=1134-017
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=2103
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=31708&clen=2103-727
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1134
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29318&clen=1134-014
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1401
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=26552&clen=1401-120


 

Zprávy ze závodu vč. fotografií a videí byly průběžně "online" prezentovány na webu 

http://www.ceskanamornirallye.cz/ a na facebooku 

https://www.facebook.com/ceskanamornirallye. Z těchto zdrojů byly informace přebírány 

dále (web ČSJ, facebook ČSJ, ...) 

 

Z pohledu garanta závodu tak bylo MČR důstojné, tímto děkuji pořadatelům z TPS centra pod 

vedením Tomáše a Pavla Stejskalových a doporučuji tento závod i pro MČR Onedesign v 

roce 2018. 

 

 

 

Zapsal: Radim Vašík, garant MČR Onedesign 2017 

http://www.ceskanamornirallye.cz/
https://www.facebook.com/ceskanamornirallye

