
Zpráva garanta ze závodu CTL 171325 - Crown Cup ve třídách RS,  který byl Mistrovstvím Evropy 2017 

ve třídě RS 700, Evropským pohárovým závodem ve tř. RS Feva, RS 500 a RS Aero.                      

Současně byl tento závod Mezinárodním mistrovstvím České Republiky. 

Celý závod probíhal ve slavnostní atmosféře, která odrážela téměř roční práci realizačního týmu.  

Technické zajištění závodu leželo na bedrech YC Černá,  jehož členové pracovali jako obvykle                

a odvedli poctivou práci ke spokojenosti závodníků i jejich doprovodu. V tomto směru nebyly žádné 

problémy. Sportovní část pak zajišťovaly 2 Závodní komise, které odpovídaly za činnost na vodě. 

Zúčastnili se závodníci z 10. zemí Evropy s celkovým počtem 103 lodí. 

Centrem dění byla hala, slavnostně upravená, kde probíhaly denní brífingy se závodníky, denní 

vyhlašování výsledků a kde také bylo postaráno o žaludky účastníků. 

Dominantou haly byla velkoplošná obrazovka s aktualitami dne, vč. průběžných výsledků, fotografií, 

záběrů z dronu a promítáním spotů s jachtařskou tématikou. 

Sportovní část se odbývala na dvou samostatných okruzích a se dvěma samostatnými ZK. Ani v této 

části nebyly žádné vážnější problémy. Větrná situace byla velmi složitá, dobrý vítr byl až v posledních 

2 dnech.  Bohužel 18.8. v noci zasáhla areál velmi silná bouřka, která porážela stany účastníků             

a prodejní stánky. Naštěstí se nestalo nic vážného, promoklým účastníkům vytvořil YC Černá teplé 

zázemí v klubovně. V ostatních volných prostorách klubu našli účastníci náhradní ubytování. 

              Rovněž bohužel se v této bouřlivé noci objevila v areálu sanitka RZP, kterou povolaly spoluzávodnice 

k jedné podnapilé mladistvé závodnici, závodící ve tř. RS Feva. Následně se dostavila i Policie ČR, 

která provedla dechovou zkoušku u této závodnice a ještě u dalšího závodníka. Obě zkoušky vyšly       

s kladným výsledkem. Trenéři těchto závodníků případ řeší. Ke konzumaci alkoholu těmito účastníky 

došlo mimo prostory YC Černá.  

K organizaci a sportovnímu průběhu závodu nejsou žádné připomínky, je potřeba poděkovat všem, 

kteří se na jeho zdárném průběhu podíleli. 

Fotografie ze závodu jsou umístěny na fb YC Černá. 

 

Karel Švec 

Garant ČSJ 

28.8.2017 

 

 

 

 

 



 


