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NOVINKY ZE SVĚTA ČESKÉHO JACHTINGU

Milí přátelé jachtingu,
 

v letošním roce oslaví český jachting 130 let od svého založení. K tomuto výročí nás na

přelomu srpna a září čeká regata na Lipně spojená s mezinárodním mistrovstvím mládeže.

Oslavme 130 let českého jachtingu společně ve všech klubech! Můžete třeba

uspořádat v termínu regaty na Lipně klubové závody pro místní kajutové jachtaře. Logo

výročí k Vašemu využití na pozvánkách na závody a další akce, reklamních předmětech,

dárcích a sociálních sítích najdete ke stažení ZDE.

 

Kromě toho se na Nechranicích v červenci pojede mistrovství světa třídy RS500 a v

květnu na Nových  Mlýnech mistrovství Evropy tříd RS700 a RS Vareo. Letos se také

bude volit nový Výkonný výbor ČSJ a jachting se vrací na výstavu For Boat.

 

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. Starší vydání Newsletteru jsou ke stažení ZDE. 

 

 
ANKETA JACHTAŘ ROKU 2022 ZNÁ VÍTĚZE

Absolutní vítězkou ankety Jachtař roku 2022 a zároveň suverénní vítězkou kategorie

juniorek se stala stejně jako vloni windsurfařka. Po Kristýně Chalupníkové z TJ Rapid Brno,

která ovládla anketu v roce 2021, letos převzala trofej Kristýna Piňosová ze stejného

klubu. V roce 2022 závodila na olympijském prkně třídy iQFoil.

O tom, že se český windsurfing veze na vlně úspěchů a je velkým příslibem pro olympijské

hry 2024 v Paříži, svědčí také to, že windsurfaři měli svého zástupce na pódiu ve všech

vyhlašovaných kategoriích, přičemž kategorii juniorek mladé surfařky zcela ovládly.

Úspěch podtrhl jejich kouč Milan Hájek, který se stal Trenérem roku 2022.

 

Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo v sobotu 11. 2. 2023 v Autosalonu Hyundai v Brně

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

VÍCE INFORMACÍ

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU ČSJ

Výkonný výbor Českého svazu jachtingu svolává

volební Valnou hromadu, která se bude konat

od 10 hodin v neděli 26. března 2023 v aule ČUS

(přízemí, za recepcí), na adrese Zátopkova 100/2,

Praha 6.

 

Zváni jsou delegáti členských subjektů ČSJ, tedy

 jachtklubů a asociací lodních lodních tříd. Dostavte

se v hojném počtu, můžete se tak podílet na dalším

vývoji českého jachtingu.

VÍCE INFORMACÍ A DOKUMENTY KE STAŽENÍ

PŘIJĎTE NA VÝSTAVU FOR BOAT

 

Přijďte si od 17. do 19. března prohlédnout prezentaci závodních plachetnic a výstavu

ke 130 letům jachtingu na stánek Českého svazu jachtingu na výstavě lodí FOR BOAT

v pražských Letňanech!

 

Po třech letech se expozice českého závodního jachtingu vrací na výstavu FOR BOAT.

Volná vstupenka pro členy ČSJ je po přihlášení na stránky ČSJ ke stažení zde:

https://www.sailing.cz/for-boat

 

VÍCE INFORMACÍ

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 eva@skorepova.com, 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.
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