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NOVINKY ZE SVĚTA ČESKÉHO JACHTINGU

Milí přátelé jachtingu,
 

především bychom vám chtěli popřát úspěšnou sezonu 2023 a šťastný nový rok, ve kterém

český jachting oslaví 130 let od svého založení.  

 

V Newsletteru ČSJ se vždy dozvíte, co je nového ve světě českého jachtingu i jaké výhody

Vám členství v Českém svazu jachtingu přináší. Také to je místo, kde nám můžete

poskytnout zpětnou vazbu. Budeme za ni velmi rádi. Newsletter ČSJ vychází přibližně

jednou za dva měsíce. Toto je již čtvrté vydání, které je zaměřené především na anketu

Jachtař roku 2022. První tři Newslettery jsou ke stažení ZDE. 

 

 
HLASUJTE V ANKETĚ JACHTAŘ ROKU 2023!

Již 36. ročník ankety Jachtař roku je tady. V letošním roce mohou v anketě opět hlasovat

všichni členové Českého svazu jachtingu. Přibyly také dvě nové kategorie.

 

Vyplnění ankety, vám nezabere víc než 3 minuty a vaše hlasy pomohou vyhodnotit nejlepší

Jachtaře roku 2022. Hlasování bude ukončeno 31. 1. 2023. 

 

V anketě se hlasuje stejně jako vloni v šesti kategoriích – muži, ženy, junioři, juniorky,

jachtařské týmy a akce roku, a dále pro celkového vítěze ze všech nominovaných

jednotlivců.

 

Letos poprvé bude oceněn také Trenér roku a bude udělena Cena za mimořádný přínos

jachtingu v roce 2022 (tentokrát s přihlédnutím i k přínosu v posledním desetiletí

vzhledem k tomu, že se jedná o první takovou udělenou cenu a český jachting oslaví

v letošním roce 130 let). O těchto dvou oceněních rozhodne odborná porota složená ze

členů VV ČSJ a Sportovního úseku.

 

Hlasovat můžete ZDE

 

Přehled nominovaných ve všech kategoriích ankety Jachtař roku 2022 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ANKETY JACHTAŘ ROKU 2022

Slavnostní vyhlášení ankety proběhne v sobotu 11. 2. 2023 od 17 hodin v Autosalonu

Hyundai v Brně za účasti nominovaných jachtařů, členů VV ČSJ a pozvaných médií.

 

Od 20 hodin bude na programu afterparty, na kterou jsou srdečně zváni všichni aktivní

jachtaři i přátelé jachtingu. Přijďte v hojném počtu, barman David Neumann, mistr ČR

a vicemistr Evropy ve Flair bartendingu, vám namíchá ty nejlepší koktejly. Znáte ho z

pláže a baru Windy point na Lipně.

 

Pivo na party dodá pivovar Cvikov.

JACHTAŘSKÉ PŘEDNÁŠKY V ROCE 2023

Jachtařská akademie opět pořádá sérii zajímavých

přednášek. Přednášky budou probíhat jak

prezenčně na NEWTON Universitě každé úterý, vždy

od 18.00 hodin na adrese: studio NEWTON

University, Kongresové centrum Praha, vchod 5,

5. května 1640/ 65, Praha 4 – Nusle, tak on-line.

 

Vstupné je pro veřejnost 300 Kč, pro posluchače

NEWTON University 150 Kč, pro nositele závodní

licence ČSJ a SJZ zdarma.

17. 1. 2023

Marian Jelínek: Pravidla budování návyků 

Pravidla budování návyků

Změna nechtěných návyků

Implicitní limity jako nejsilnější návyk

                                 

Přednáška se bude zabývat základními fakty

o návycích, jejich budování, udržení, zde bude

Marián Jelínek podávat své dlouholeté zkušenosti.

V další části bude trenér SCM ILCA Štěpán Novotný

představovat příklady návyků v jachtingu, které

může každý jednoduše začít používat. Budou

představeny různé varianty jachtařských dnů, ať už

závodní den nebo tréninkový den.

PŘIHLÁSIT SE

24. 1. 2023

Václav Brabec: Šedivá je teorie... 

 

Václav Brabec, mezinárodní rozhodčí a závodník

lodní třídy RS700, vás provede systémem Závodních

pravidel jachtingu a na reálných situacích vám předá

tipy a triky jak tyto situace řešit z pohledu pravidel,

a to ať už jste v pozici lodě s právem plavby, anebo

musíte vyhýbat. Pro účast na přednášce je vhodné

oprášit si Vaše znalosti přehráním si přednášky

z loňského roku ZDE

PŘIHLÁSIT SE

31. 1. 2023

Tomáš Musil: Trim plachet podrobně 

 

Ovládací prvky nastavení plachet, základy trimu

kosatky, hlavní plachty a spinakru. Trim trysky mezi

kosatkou a hlavní plachtou.

PŘIHLÁSIT SE

7. 2. 2023

Tomáš Musil: Vliv pohybu posádky okruhové

plachetnice na výkon plachty

 

Houpaný obrat, S-turns technika a Sail flicking

prozkoumané v laboratoři. Výběr z disertační práce

"Nestabilní aerodynamika jachtařských manévrů

a kinetických technik" Rileyho R. Schutta na Cornell

University.

PŘIHLÁSIT SE

 

 

14. 2. 2023 

Milan Hájek a Jan Skřepek: 

Cesta na OH v Paříži v olympijské třídě iQFoil 

 

Kdy je pravý čas začít s windsurfingem? Proč někoho

baví více windsurfing a někoho jachting? Jaké je

kouzlo úspěchu českých dívek? Jaká jsou specifika

nové olympijské třídy iQFoil? Jak složitá je cesta do

Paříže na olympiádu? Na tyto i další otázky vám

odpoví trenéři naší windsurfingové reprezentace.

 

 

PŘIHLÁSIT SE

Více informací o přednáškách i přednášejících najdete ZDE

 

Záznamy přednášek (mimo přednášky Mariana Jelínka) budou ZDE

VÝHODY PRO ČLENY
Víte, že jako člen ČSJ můžete využít různých výhod? Zde jsou některé z nich:

Nakupte si jachtařské oblečení s 10% slevou!  

SailingCentrum nabízí v pražské prodejně i na

e-shopu širokou škálu oblečení na sportovní

plachetnice i námořní lodě především značek

Gill, Henry Lloyd nebo Helly Hansen. Výběr je

opravdu široký. Při nákupu na e-shopu napiště

do poznámky ČSJ + vaše registrační číslo.

JÍT NAKUPOVAT

Kupte si knížky nejen s jachtařskou tematikou

s 15% slevou! Knížky pro kapitány, učebnice

pro začínající jachtaře i příběhy z nejrůznějších

plaveb – to vše najdete ve vydavatelství IFP

Publishing. Slevový kupon získáte ZDE kliknutím

na banner partnera.

JÍT NAKUPOVAT

Předplaťte si časopis Yacht se slevou 140 Kč!

CHCI PŘEDPLATNÉ

Líbí se Vám newsletter Českého svazu jachtingu? Pošlete ho všem, koho by mohl také

zajímat. Děkujeme za jakoukoli zpětnou vazbu a přejeme šťastnou plavbu!

Eva Skořepová

PR manažerka ČSJ

skorepova@sailing.cz

+420 602 124 289

ČESKÝ SVAZ JACHTINGU

Zátopkova 100/2, PS40, 160 17 Praha 6 - Břevnov

Tento e-mail by odeslán na *|EMAIL|*, protože jste se přihlásili k odběru newsletteru,

nebo jste členem subjektu sdruženého v ČSJ. 

Chcete newsletter dostávat i nadále a ještě jste se nezaregistrovali? Zaregistrujte se na

www.sailing.cz

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí.

Odhlásit z odběru Newsletteru ČSJ se můžete zde.

https://jachting.ecomailapp.cz/public/show/testing/8/*%7CWEBVERSION%7C*
https://www.sailing.cz/
https://jachting.ecomailapp.cz/public/show/testing/8/www.sailing.cz
https://www.sailing.cz/newsletter-ke-stazeni
https://www.sailing.cz/clanky/kristyna-chalupnikova-ovladla-anketu-jachtar-roku-2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaiQqhk_n-vnzpqqpDGpAitNhWNJSVcAevWcDqqGGR1Dlvhw/viewform
https://www.sailing.cz/clanky/hlasujte-v-ankete-jachtar-roku-2022
https://autopokorny.hyundai.cz/
https://www.davidneumann.cz/
https://www.davidneumann.cz/
https://www.windypoint.cz/
https://www.pivovarcvikov.cz/
https://www.jacht-akademie.cz/
https://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/184-pravidla-budovani-navyku/
https://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/185-sediva-je-teorie/
https://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/176-zavodni-pravidla-jachtingu-stit-i-mec/
https://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/186-trim-plachet-podrobne/
https://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/187-vliv-pohybu-posadky-okruhove-plachetnice-na-vykon-plachty/
https://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/188-cesta-na-oh-v-parizi-v-olympijske-tride-iqfoil/
https://www.sailing.cz/clanky/informace-o-jachtarskych-prednaskach-v-roce-2023
https://www.jacht-akademie.cz/
https://www.sailingcentrum.cz/
https://www.sailingcentrum.cz/
https://www.ifp-publishing.cz/
https://www.ifp-publishing.cz/
https://www.sailing.cz/
https://www.send.cz/casopis-objednavka/1029?par=red&rewrite=1&ucs=1&zt=1&upa=1&zt=1
https://www.send.cz/casopis-objednavka/1029?par=red&rewrite=1&ucs=1&zt=1&upa=1&zt=1
https://www.sailing.cz/
mailto:skorepova@sailing.cz
tel:+420602124289
https://www.facebook.com/sailingcz/
https://www.youtube.com/channel/UC-eR6MuID3KxSUNuzp4vIFw
https://www.instagram.com/sailingcz/
https://www.tiktok.com/@cesky.jachting?lang=cs-CZ
https://www.sailing.cz/
https://jachting.ecomailapp.cz/public/show/testing/8/*%7CUNSUB%7C*

