
 
RadoSt s FEVOU 

 
 

FLOTILA 6-9 PLACHETNIC RS FEVA K ZAPŮJČENÍ 
PRO VÁŠ JACHTAŘSKÝ TÁBOR, TRÉNINKOVÝ KEMP NEBO ZÁVOD 
 

 
KDO JSME? 

 
● Česká asociace lodních tříd RS a její partneři: ProYachting, Jachtařská akademie 

ČSJ, HEBE Sailing Team … staňte se i vy naším partnerem 
 
 

PROČ TENTO PROJEKT? 
 

● jachting pro děti musí být radostí a zábavou  
●  moderní jachting pro co nejširší skupinu dětí 

● děti může přitáhnout a udržet u našeho sportu pouze atraktivní sportovní “náčiní” 
● RS Feva je díky své minimální náročnosti na údržbu ideální pro kluby a rodiče 

 
 

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN? 
 

● pro jachtařské oddíly 
● pro jachtařské školy 

● pro všechny jachtaře, kteří chtějí svým potomkům dopřát moderní jachting 
 
 

CO NABÍZÍME? 
 

● 6-9 kompletních plachetnic RS Feva 
● přívěs za automobil pro 6-9 lodí (vlek je jednonápravový, bržděný) 

● coaching zajištěný Asociací lodní třídy RS Feva 
 
 

www.rsfeva.cz I www.rssailing.cz 

http://www.rsfeva.cz/
http://www.rssailing.cz/


KOLIK TO BUDE STÁT? 
 

● pronájem plachetnice na 1 den = 500 CZK (tzn. 18 000 CZK/flotilu6lodí/6dni) 
● doprava lodí do vaší lokality = 15 CZK/km  

● pokud si pro lodě přijedete sami, zapůjčení vleku = 2000 CZK/týden  
● coaching … 2 000 CZK/den + náklady spojené s pobytem trenéra 

 
 

PLACHETNICE RS FEVA 
 

● dvouposádková plachetnice pro děti a mládež 
● možnost až 3 dětí během tréninků 

● jednoduchý moderní design s genakrem 
● prostorný ergonomický kokpit a snadná údržba 

● “Know How”, kterým disponuje česká Asociace lodní třídy RS Feva (www.rsfeva.cz) 
 
 

MÁM ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ NEBO SI CHCI FLOTILU ROVNOU REZERVOVAT 
 

● kontakt přes webové stránky www.rsfeva.cz 
 

 
 
 

 
 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY 
 

● Jsou plachetnice nové?  
… plachetnice nejsou nové, ale před každou akcí projdou kompletní kontrolou 

 
● Jaké plachty jsou k dispozici?  

… kompletní sady s genakrem, pro závody s hlavní plachtou RS Feva XL  
… pro tábory s hlavní plachtou RS Feva S 

 
● Jak s náhradní díly? 

… plachetnice budou dodány se základním paketem náhradních dílů 
 

● Můžete “přibalit” na vyzkoušení i plachetnice RS Tera?  
… ano, za cenu 350 CZK/den/loď 

 
● Volné termíny 

… budou pravidelně publikovány na internetu 
 

● Finanční podpora 
… pracujeme na možnostech snížení nákladů spojených se zapůjčením lodí a s tréninkem 

www.rsfeva.cz I www.rssailing.cz 

http://www.rsfeva.cz/
http://www.rssailing.cz/

