
 

 

 
 

INFORMACE ZE SCHŮZKY S LODNÍMI TŘÍDAMI 
 

Jednání se uskutečnilo dne 6.10.2020 od 20:30 prostřednictvím MS Teams. 
 
Přítomen: Václav Brabec, Radim Vašík, Jan Pour (RS500), Jitka Richterová (RS Feva), Pavel Kamenský 
(ČWA), Alexandr Sadílek (2.4Mr), Petra Kafková (Evropa), Dan Audy (ILCA), Jana Košťálová (29er), 
Marek Raška (ČWA), Sylvia Mrázová (RS Aero), Rudolf Lidařík (Finn), Jakub Nápravník (Fireball), Jan 
Jedlička (Fireball), Petr Bříza (ALT RS),  
 

 

• Václav Brabec informoval o novinkách, resp. změnách v ČSJ, které se dotknou činnosti ALT 
(reorganizace). Přítomní diskutovali o tom, co očekávají od Reorganizace ČSJ z pohledu lodních 
tříd.  

• Václav Brabec upozornil ALT na účinnost nového Soutěžního řádu od 1.1.2021 se kterým je 
spojen nový systém koeficientů závodů atd. 

• Václav Brabec vyzval lodní třídy, aby se ucházely o pořadatelství významných sportovní akcí a 
nabídl spolupráci na přípravě kandidatur a organizaci závodů. Prezentace pro nadidatury je 
k dispozici zde: https://www.sailing.cz/get-file/files-
dir/dokumenty/csa_event_presentation.pdf Jana Košťálová informovala o připravovaných 
významných sportovních akcích pro lodní třídy 29er a 49er (MEJ 49er/FX, ME 29er).  

• Radim Vašík informoval o investiční dotaci, kterou se podařilo získat ČSJ a vyzval lodní třídy, 
aby spolupracovali se Sportovním úsekem na návrhu na rozdělení nově pořízeného majetku.  

• Václav Brabec informoval o přípravách portálu pro vkládání závodů do CTL. Práce na tomto 
portálu jsou opožděny z důvodů prodlení na straně zhotovitele. Jan Jedlička, Pavel Kamenský 
a Petr Bříza nabídli pomoc pokud zhotovitel nebude schopen tento projekt dokončit. 

• Václav Brabec informoval o přípravách Czech Youth Nationals, který proběhne od 21.8.2021 
do 29.8.2021 v YC Dyje Břeclav na Nových Mlýnech.  

• Václav Brabec vyzval ALT, aby zasílaly na sekretariát ČSJ (sailing@sailing.cz) výsledky 
pohárových soutěží 2020.  

• Václav Brabec vyzval ALT, aby zasílaly na Sportovní úsek (musil@sailing.cz) požadavky na 
podporu na ME/MS 2021, včetně místa konání, výše startovného a nákladů na akci. 

• Václav Brabec vyzval ALT, aby zasílaly na sekretariát návrhy na ocenění Jachtař roku. 

• Václav Brabec vyzval ALT, aby zasílaly případné návrhy na aktualizaci dokumentu Doporučení 
pro pořadatele závodů https://www.sailing.cz/get-file/files-dir/dokumenty/manual-zavody-
csj-rozhodci.pdf na email brabec@sailing.cz . Petra Kafková navrhla doplnění vyhlašovaných 
kategorií do tohoto dokumentu. Tento dokument bude aktualizován pro sezónu 2021, tak aby 
byl k dispozici v březnu/dubnu 2021. 
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