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• Říjen 2020 – leden 2021: kdo bude závod pořádat, žádost o spolupořadatelství YC DYJE,
• Březen – duben 2021: příprava dokumentů/marketingové nabídky, vizuálu, organizace týmu, 

žádosti o dotace (JMK, ČEZ) komunikace s potenciálními partnery, brainstorming 
doprovodného programu,

• Červen 2021: oslovení zahraničních závodníků (díky Nikol), „kauza“ startovné, znovu jednání s 
VV YC Dyje,

• Červen 2021: zahájení PR kampaně, marketing
• Srpen 2021: finální přípravy – logistika dovozu materiálu, organizace akce 11 dnů na Mlýnech, 

poděkování partnerům závodu,
• Září 2021: vyúčtování, zpracování zpětné vazby, zpracování výstupů závodu, poděkování 

partnerům závodu, předání video a fotodokumentace, vyúčtování dotace JMK.

ČASOVÁ OSA



• Organizátoři: Katka Fantová & Jirka Krabička (Vašek Brabec)
• Klub: Jirka Krabička
• PR: Vašek Brabec & Eva Skořepová
• Marketing: Vašek Brabec & Katka Fantová & Eva Skořepová
• Rozhodčí: Marek Pavlovský

ORGANIZAČNÍ TÝM



• Příjmy: 393 000 Kč
• Výdaje: klub (171176 Kč), ČSJ (127991 Kč z rozpočtových kapitol KR/PR/měřiči/významné akce), 

Dotace JMK (125005 Kč)

ROZPOČET



• Sladit dohromady termíny lodních tříd,

• Uzavřít areál kempu YC Dyje jen pro účastníky závodů,

• Vytvořit „tradici“ společného MČR (viz zpětná vazba, ročník 2022), 

• Doprovodný program, když foukalo i nefoukalo (partneři, dobrovolníci, lodní třídy!!!),

• Organizace břehu – skvělé zázemí VZS NM, včasné předzávodní informace pro účastníky,

• Výměna rozhodčích, školení rozhodčích (Marina, mladé a nové tváře na Mlýnech),

• Videodokumentace z akcí.

CO SE POVEDLO?



• Větší zapojení klubu do organizace,

• Marketing (nedařilo se shánět partnery, finanční plnění)

• PR (Instagram)

• Účast zahraničních závodníků (HUN, MLT, SVK v podstatě díky známosti a setrvačnosti)

CO SE NEPOVEDLO?



• Má to smysl pořádat? 

ROČNÍK 2022



• Nechranice, termín 29.9. - 2.10.

• Pořadatelé Yacht Club Nechranice + Yacht Club CERE

• Lodní třídy Optimist, RS Feva, ILCA 4, 29er, Techno 293 (3 okruhy)

• Rozpočet +- 800 tisíc

ROČNÍK 2022


