
       Vypsání závodu 

     Optimistický Mácháč 

 
 

Pořadatel:  Jachtklub Česká Lípa 

 

Místo konání:  Máchovo jezero, kemp Andrea (Pod Borným, Doksy) – www.kemp-andrea.cz 

 

Hlavní rozhodčí:  Václav Cintl 

 

Ředitel závodu:  Tomáš Kramář 

 

Termín konání:  23. – 24. duben 2016 

 

CTL:   161703 

 

Lodní třídy a koef.: Optimist - 3, L47 - 4 

 

Počet rozjížděk: Je plánováno 6 rozjížděk, přičemž při odjetí alespoň 4 se nejhorší umístění škrtá 

 

Bodovací systém: nízkobodový (ZP, dodatek A) 

 

Ceny: Ve třídě Optimist obdrží první tři v celkovém pořadí a první tři v kategoriích starší žáci, starší 

žačky, mladší žáci a mladší žačky pohár. Ve třídě Laser první 3 v celkovém pořadí a první tři 

z Ústeckého nebo Libereckého kraje medaili za krajský přebor. 

 

Předběžné přihlášky: e-mailem: JachtklubCL@seznam.cz nebo na webu ČSJ:  

 http://www.sailing.cz/prihlasit.php?ctl=161703 

 

Startovné:  třída Optimist 300,- Kč, L47 300,-Kč 

 

Pojištění:  Závodník je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti s minimální částkou 9.000.000,- Kč. 

 

Program:  

 

 Pátek, 22. dubna 2016 

 18.30-20.00 Registrace 

 

 Sobota, 23. dubna 2016 

 8.00-9.30 Registrace 

 10.00 Slavnostní zahájení 

 11.00 Start první rozjížďky 

 

 Neděle, 24. dubna 2016 

 10.00 Start první rozjížďky dne 

 15.00 Poslední možný start 

  Slavnostní vyhlášení výsledků 

 

Pravidla: Závodí se dle platných Závodních pravidel ISAF, 2013 – 2016, 

    plachetních směrnic, 

    vypsání závodu, 

    mezinárodních pravidel lodních tříd Optimist, L47 a  

  vyhlášek závodní komise. 

 

Ubytování: Kemp Andrea, Andrea Gomzjakovová, +420 602 174 766, AndreaGomzjakovova@seznam.cz 

Ceník na stránkách www.kemp-andrea.cz. (Pro ubytování na jednu noc je platná nejvyšší uvedená cena a pro 

ubytování na dvě noci ta nejnižší. Osobám ubytovaným v obytném autě bude cena snížena oproti uvedené 

ceně v ceníku). Možnost využití bungalovů, stanování i stání obytných aut. Bude fungovat i bufet 

s občerstvením. 

 

Jachtklub Česká Lípa, p. Jenšíková tel.728351146 

Pouze pro ubytované v klubovně Jachtklubu Česká Lípa je zajištěno parkování ve Starých Splavech! 

 

mailto:AndreaGomzjakovova@seznam.cz
http://www.kemp-andrea.cz/


Motorové čluny: Motorové čluny je možné ukotvit v zátoce ve Starých Splavech. Pro řidiče motorových člunů budou 

vyhrazena místa pro parkování aut ve Starých Splavech. Motorové čluny hlaste předem pořadateli na 

jachtklubcl@seznam.cz.  

 

Za Jachtklub Česká Lípa – Tomáš Kramář, ředitel závodu 

 

Kemp Andrea – příjezd 

 

 

Při příjezdu ke Starým Splavům po silnici I/38 (jak ve směru od České Lípy, tak Mladé Boleslavi) zabočte do Starých Splavů. 

Za železničním přejezdem pokračujte rovně po hlavní silnice cca 3 km, kde již budou šipky na Kemp Andrea (odbočka 

doprava). Cca po 500 metrech dorazíte do kempu. 

 


