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NOVINKY ZE SVĚTA ČESKÉHO JACHTINGU

Milí přátelé jachtingu,
 

na tomto místě 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 třetí vydání, první dvě jsou ke stažení ZDE.

DOTACE PRO KLUBY

Národní sportovní agentura zveřejnila další výzvu pro kluby a TJ:

 

MŮJ KLUB 2023 – žádost si mohou podat kluby pro děti ve věku 4–19 let (ročníky

narození 2019 až 2004) a min. počet sportovců v tomto věku je 10. Všichni sportovci musí

být evidováni v Rejstříku sportu. Žádost se vztahuje na sportovce za předchozích

36 měsíců od doby podání žádosti. Dotace je primárně určena na sportování této věkové

skupiny, ale zahrnuje i provozní náklady.

 

Žádost se podává el. a poté na vygenerovaném a podepsaném formuláři datovou

schránkou. Termín podání žádostí je 30. 11. 2022. Výzva k žádosti je poměrně obsáhlá

a již má první dodatek. Doporučujeme si výzvu a veškeré dodatky dobře přečíst. Přejeme

pevné nervy při zpracování, podání žádosti a očekávání výsledku!

VÍCE INFORMACÍ

MŮJ KLUB – ZDRAVÍ A POHYB – NSA prezentuje, že do konce října zveřejní další program

Můj klub – zdraví a pohyb, který bude primárně určen pro tzv. děti v kroužku, tzn. které

vyvíjejí pohybovou aktivitu v daném klubu alespoň jedenkrát týdně. Jakmile bude tato

informace zveřejněna, budou kluby informovány obvyklou e-mailovou zprávou ze

sekretariátu ČSJ.

ÚSPĚCHY NAŠICH REPREZENTANTŮ

Obrovského úspěchu dosáhly české závodnice v kategorii do 19 let ve Svatém Mořici

juniorském mistrovství světa ve windsurfingu v olympijské třídě iQFoil. Do první pětky

se dostaly hned čtyři z nich. Za vítěznou Izraelkou Tamarou Steinberg skončila stříbrná

Barbora Švíková, bronzová Nela Sadílková, čtvrtá Kateřina Altmannová a pátá Kristýna

Piňosová. Tento úspěch navíc podtrhla 8. místem v kategorii do 17 let Alexandra Lojínová. 

Gratulujeme a také všem ostatním k pěkným výkonům i ziskům medailí. O všem si můžete

přečíst na www.sailing.cz

VÝZNAMNÉ REGATY V ČESKU

V roce 2022 jsme v Česku pořádali tři významné akce. Všechny byly velmi úspěšné.

CROWN CUP – MISTROVSTVÍ EVROPY RS FEVA 

Nejvýznamnější jachtařskou akcí, která se letos

v Česku konala bylo Mistrovství Evropy třídy RS

Feva, které se jelo od 25. do 28. 8. na Lipně v Černé

v Pošumaví. Na startu bylo 79 lodí a Češi si odvezli

celkem osm medailových umístění. To nejcennější

– stříbrné medaile v absolutním pořadí – vybojovala

plzeňská posádka Petr Pelnář a Matěj Červeň.

VÍCE INFORMACÍ

HELLY HANSEN CZECH ILCA EUROPA CUP 

Od 24. do 26. září Yacht Club Nechranice pořádal

historicky první Europa Cup tříd ILCA 4, 6 a 7

v Česku. Závod byl silně obsazen účastnilo se ho

celkem osmdesát závodníků ze sedmi zemí.

Na startu byla také kompletní česká seniorská

i juniorská reprezentace. V olympijské třídě ILCA 7

zvítězil Jakub Halouzka před Ondřejem Teplým.

Nejlepším českým závodníkem a zároveň první

ženou byla ve třídě ILCA 6 Alessia Palanti, celkově

na 5. místě. V juniorské třídě ILCA 4 na čtvrtém

místě skončila jako první z českých závodníků

Tatiana Bělunková.

VÍCE INFORMACÍ

MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE 2022 

Na Nechranicích se na přelomu září a října odjelo

společné mistrovství ČR mládežnických lodních tříd.

Celkem jich bylo pět – Optimist, ILCA 4, RS Feva,

29er a Techno 293. Akce se stejně jako vloni

povedla, zúčastnilo se jí celkem 256 závodníků, kteří

přijeli nejen ze všech koutů Česka, ale i ze Slovenska

a Ukrajiny.

VÍCE INFORMACÍ

VÝROČÍ 110 LET KLUBOVNY ČESKÉHO YACHT KLUBU

Jako předzvěst výročí 130 let jachtingu, které nás

čeká v příštím roce, proběhla v rámci Dnů

otevřených dveří 19. a 20. září 2022 u příležitosti

110 let od postavení historické budovy Českého

Yacht Klubu oslava pro členy, VIP hosty i veřejnost.

Kromě samotné prohlídky celého klubu měli hosté

příležitost vyplout na motorové jachtě, plachetnici

nebo člunu a strávit příjemný podvečer na hladině

Vltavy.

Oslavy 130 let jachtingu jsou naplánované na 14.

a 15. dubna 2023 do centra Prahy a na přelom srpna

a září na Lipno, kde se od 30. 8. do 3. 9. pojede

Mistrovství ČR mládeže a regata „130 let jachtingu“

pro ostatní třídy. Máme se na co těšit!

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

Auto Kelly novým partnerem ČSJ 

Členové ČSJ mohou nově využít slevu 20 % na

e-shopu Auto Kelly. Tato firma je známá

prodejem příslušenství pro automobily, ale

nabízí také vybavení pro karavany, outdoorové

oblečení, výbavu a doplňky pro kempování nebo

třeba paddleboardy a nepromokavé vaky.

Sleva platí do 31. 12. 2022!

JÍT NAKUPOVAT

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

PŘISPĚJTE DĚTEM NA OPTIMISTECH

Objednejte si dovolenou na lodi od Boataround a přispějte tak minimálně 750 Kč na

reprezentační družstvo SPS třídy Optimist! Z každého zaplaceného charteru věnuje firma

Boataround domluvenou část své provize na naše mladé jachtaře. 

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 zástupcem 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.
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