
 
 

„Retro závod oplachtěných prken z minulého století pro rekreační i profesionální jezdce“ 
 

DATUM: 19.6.2021 

MÍSTO:  pláž Windy Point – Černá v Pošumaví (www.windypoint.cz) 

HARMONOGRAM AKCE:  

- 18.6. příjezd, ubytování, windsurfing, „warm up party“ 

- 19.6. registrace, závody, vyhlášení, večírek 

- 20.6. nedělní odpočinek, windsurfing, odjezd 
 

ÚVODNÍ UPOZORNĚNÍ POŘADATELŮ: 
 

 

„Účast na akci může mít za následek propadnutí kouzlu starého windsurfingu a třeba i nákup starých 
dlouhých prken. Windsurfing je návykový. Všichni účastníci jsou tímto předem varováni a účastní se 

na vlastní nebezpečí“ 
 

 

PRAVIDLA ZÁVODU: 

- Celá akce budiž „přehlídkou a oslavou“ tohoto sportu 
 

- Oplachtěné prkno a ostatní vybavení si každý zajistí sám 
 

- Prkno, plachta, výbava i výstroj mohou být tovární i domácí výroby, rarity a prototypy zvláště vítány  
 

- Stylový dobový outfit účastníků i závodníků je vřele doporučen 
 

- Nejde o vítězství a zápisy do tabulek, ale o setkání a oprášení starých dobrých časů a cajků. Proto 
přijeďte s co nejstarším  /ne nejrychlejším/ vaším  vybavením!   

 



KATEGORIE: 

- KATEGORIE PODLE TYPU ZÁVODU 
 

1. Dálkový závod s hromadnými starty po kategoriích 
 

2. Free style u břehu i na pláži 
 

- KATEGORIE VĚKOVÉ:  

a) Junior (věk 1 - 18) 

b) Dospělý (věk 19 - 39) 

c) Masters (věk 40 - 49) 

d) Grand masters (věk 50 - 59) 

e) Veteran (věk 60 - ∞) 
 

- PODKATEGORIE TECHNICKÉ: 
 

      •     Začátečník 

••   Hobík / běžná populace 

•••  Profík 
 

- PODKATEGORIE VÁHOVÉ: 
(jezdců případně i plováků  budou upřesněny)   

 

- KATEGORIE VERCAJKU: 
 

DIVIZE 1 do roku 1985: 

Plováky  s plochým dnem a s plachtou do 6,5m² (krátké spíry). V případě dostatečného počtu startujících 
budou samostatně vyčleněny kat. „WINDSURFER“ (NOE, Ten Cate a spol.) příp. Windglider a d. 
 

DIVIZE 2  do roku 1990: 

Plováky s kulatým dnem a s plachtou do 6,5m² (krátké spíry) 
 

KRÁTKÁ PRKNA – FUN do roku 1990: 

Prkna do 350 cm (start kategorie asi pouze při větru nad 10 m/s), plocha plachty bez omezení 
 



VOLNÁ TŘÍDA do roku 2000: 

Jakýkoliv windsurf vyrobený do 31.12.2000.  Zde budou zařazeny i plováky Divizí 1 a 2, pokud budou 
vybaveny oplachtěním  nad 6,5 m², nebo plachtou s více než 1 průběžnou  spírou.  

 

Start:  

Hromadný po kategoriích z pláže a lá LE MANS – s odnosem plováku do vody případně s cajkem již ve 
vodě 

Závod:  

Tam a zpátky, asi ½   až 3 hod. na vodě, podle kategorií a větrných podmínek 

Cíl:   

na pláži – cílový zvon 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

Plážová miniexpozice Windsurfing muzea, barmanská show, promítání dobových videí a fotografií, SK8 
boardingová exhibice, výstavka starých skejtů a snoubičů, projížďky Windy busíkem, táborák 
 

Startovné Kč 0,- 

UBYTOVÁNÍ:  

- V kempu Jestřábí 1 se 45% slevou pro závodníky a jejich doprovod www.kemplipno.cz (nutná 
rezervace do 31.5.2021 

- V chatkách, penzionech, apartmánech, hotelech viz.  
https://www.ziveobce.cz/cerna-v-posumavi_c545457/restaurace-ubytovani_o921 
 

STRAVA: 

Vlastní či Windy Point bistro přímo na pláži 
 

PŘIHLÁŠKA V PŘÍLOZE NEBO ZDE: https://docs.google.com/.../1dtdFVr8vTDN.../edit 

Prosíme vyplnit a poslat zpět nejpozději do 31.5.2021 
 

KONTAKTY: 

David Neumann (organizátor závodu) T:604847808 E: neumannd@seznam.cz 

Tomáš Muzejník (hlavní poradce) T: 725834102 E: ws1975@post.cz 

Václav Brabec (hlavní rozhodčí) T: 603570367 E: vasek@cere.cz 



           MAPA SPOTU A ZÁVODU + PARTNEŘI: 

 

 
 

 

 
 
 

Tak neváhej a doraž 


