
TJ SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN – JO 
pořádá na Těrlické přehradě  

MODROU STUHU ČESKÉHO TĚŠÍNA 
 
 
  

CTL 182407  
Datum 16.-17.6. 2018  
Lodní třídy FB – 2, 420 - 2, Finn – 1, Evr – 2, Q – 1  
   

   
Doklady 
 

Závodní licence s platnou lékařskou prohlídkou spolu s kmenovým listem a 
fotografií. U zahraničních závodníků jejich národní licence. 
Správně vyplněná a podepsaná přihláška. U závodníka mladšího 18 let musí 
být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za 
závodníka. 
Sjednané pojištění odpovědnosti dle Soutěžního řádu ČSJ 20.3.2015. 

Ubytování V omezené míře na loděnici. Popř. ve vlastních stanech, karavanech v areálu 
loděnice……… 
Možnost pátečního příjezdu. 

Časový Program 
 
 
 
 

Sobota  
10:00 - uzávěrka přihlášek 
10:30 - zahájení závodu 
11:30 - start 1. rozjížďky 
další rozjížďky dle povětrnostních podmínek 
Neděle 
start dalších rozjížděk dle rozhodnutí ZK 
poslední možný start ve 14:00 hodin 

Pravidla Závody budou provedeny podle ZPJ 2017 - 2020, plachetních směrnic, 
tohoto vypsání, či vyhlášek hlavního rozhodčího 

Ředitel závodu Radim Čudek 
Hlavní rozhodčí Lukáš Vavrla 
Kontakt Čudek Radim          605133018     radimimo@seznam.cz 

 
Startovné FB, 420 – 200,- Kč, Fin, Evr, Q – 100,- Kč 
Odpovědnost Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme 

žádnou zodpovědnost za osobní škodu na materiálu, zranění nebo smrt ve 
spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Dle Soutěžního řádu ČSJ 
musí mít každá závodící plachetnice sjednáno pojištění odpovědnosti 
s minimálním plněním 9 000 000,- Kč. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jachetní oddíl Slavoje Český Těšín se těší na Vaši účast 

Dojezd 
k loděnici 
 

Loděnice leží na pravém břehu Těrlické přehrady. 
Od Havířova: stále směr Č. Těšín, projet obcí Těrlicko, přes záchytnou hráz, 
za ní na křižovatce doleva, po cca 100m aut. zastávka Těrlicko Zadky, po 
dalších 300m po levé straně dřevěný srub v rekonstrukci a hned vedle vjezd do 
lesa k loděnici. 
Od Frýdku: směr Č. Těšín, sjezd z dálnice v Horních Tošanovicích směr 
Havířov, v Třanovicích doleva, směr Havířov (Těrlicko), po 5km na 
křižovatce u přehrady doprava směr Č. Těšín a dále jako v předchozím popisu: 
aut. zast. Zadky, srub, příjezd k loděnici. 
Od Českého Těšína: Hlavní cesta na Havířov, po přejezdu Kostelce, je pod 
kopcem Hotel Fridrich, po cca 600m je po pravé straně vjezd do lesa 
k loděnici (za koncem svodidel). 
GPS: 49.7487064N, 18.4999247E 



 
 

 


