
Informace k ubytování: 
  

- všechna dostupná místa pro obytné vozy v areálu jsou již rezervována 
- v areálu je k dispozici prostor pro stany na travnaté ploše pod loděnicí 
- osobní automobily je potřeba zanechat mimo areál 
- pro otevření přední brány (a svezení lodi k vodě) je možné využít telefon 725 268 968 – Milan Šorm 
- hlavní budova bude otevřena i v noci (přístup k toaletám a sprchám) s výjimkou času 4.00 až 7.00 (úklid před 

závodním dnem) 
- v areálu budou k dispozici také mobilní toalety na zadní ploše za loděnicí 
- v areálu není k dispozici pitná voda, je třeba si dovézt (zakoupit na baru) balenou pitnou vodu 
- alternativně lze využít ubytování na hotelech v okolí – Hotel Rakovec (www.hotelrakovec.cz), Penzion Kozí Horka 

(www.penzionkh.cz) 

  

Informace ke stravování: 
  

- v ceně startovného je sobotní a nedělní snídaně a sobotní večeře, vše formou rautových stolů v klubovně 
- pro doprovod je možné přikoupit stravování za cenu 300 Kč v kanceláři závodní komise (2 snídaně a 1 večeře) 
- v areálu není k dispozici pitná voda, je třeba si dovézt (zakoupit) balenou pitnou vodu 

  

Informace k registraci závodníků a doprovodných člunů: 
  

- registraci je možné provést v kanceláři Jury v hlavní budově v pátek odpoledne 15.00 – 18.00 nebo v sobotu 
dopoledne 8.00 – 9.30 

- elektronicky přihlášení závodníci pouze podepíší přihlášku k závodům 
- doprovodné čluny je třeba předem domluvit na adrese kiss@lsbyc.cz a osobně podepsat jejich registraci 
- ubytování a stravování je možné platit při registraci 
- potvrzení o uhrazení startovného/ubytování/stravování je možné získat i dodatečně na adrese kiss@lsbyc.cz 
- v případě dotazů prosím kontaktujte 725 268 968 – Milan Šorm 

  

Informace k možnosti tréninku v pátek 4. 9. 2020: 
  

- pokud povětrnostní podmínky dovolí, rozmístíme v pátek 4.9. okolo 15.00 několik bójek na vodní ploše pro možnost 
tréninku 

- registrace doprovodných člunů platí i pro pátek (trenéři a záchrana na vodě), pozor na pravidelný provoz parníků 
- YC LSB nezajišťuje na individuální trénink trenéra ani záchranu 
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