Výsledky Mácháčské ligy za rok
2020
Poř. Jméno

201705 201707 201718

1 Outrata Jiří

703

Celkem

800

1 503

1 101

1 101

624

624
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549

101

503

6 Skalický Vladimír

499

499

7 Hyrš Ladislav

402

402

8 Babický Josef

323

323

9 Plecitý Martin

256

256

2 Gebhart Zdeněk
3 Vacula Martin
4 Kaloš Martin
5 Vízner Karel

402
402

10 Zbořil Vladimír
11 Novák Jaroslav
12 Nalezenc Vojtěch

101

226

226

101

202
198

198

Vypsání
pohárové soutěže
o finařského krále Máchova jezera

21. ročník

3. závody
Přehled finařských závodů plánovaných v sezóně 2021 na Máchově jezeře.

1. úvod
Letos již po jednadvacáté startuje Mácháčská liga, tak trochu ve stínu
COVIDu, jako to loňská jubilejní. No vlastně, kdy skutečně odstartuje, je
momentálně ve hvězdách (myšleno obrazně, neodkazuje na členy naší vlády
). Každopádně jako celoživotní optimista věřím, že se tak stane co nejdříve.
Loňský jubilejní dvacátý ročník přišel o početně nejvíc obsazené dubnové
závody, ale i tak bylo pět příležitostí se Mácháčské ligy zúčastnit. Finaři
nakonec využili jen tři z nich a ty nakonec korunovaly staronového vítěze
Jirku Outratu, který vyhrál mj. i první a desátý ročník a pěkně tak orámoval
první dvě dekády této soutěže. Velká gratulace a mnoho elánu do dalších
ročníků! A nám všem přeji dobrý vítr do plachet, brzký návrat na vodu a
spoustu zážitků při závodech v rámci Mácháčské ligy!

2. pravidla
Do Mácháčské Ligy jsou zahrnuti všichni závodníci, kteří se v průběhu
sezóny zúčastní alespoň jednoho ze závodů pořádaných na Máchově jezeře
ve třídě Finn. (Seznam závodů viz bod 3.) Případné změny budou aplikovány
v souladu se změnami CTL dle rozhodnutí ČSJ. Do hodnocení jednotlivých
závodníků se započítávají čtyři nejlepší výsledky sezóny, a to z hlediska počtu
logaritmických bodů, dosažených v daných závodech, přičemž se body ve
všech závodech přepočítávají na koeficient 1 ! Celkový výsledek daného
závodníka je pak prostým součtem těchto logaritmických bodů a celkovým
vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem dosažených bodů. Další pořadí
je určeno sestupně podle počtu dosažených bodů.

motto:
„Mácháčská liga - druhá nejlepší věc, která kdy
Mácháč potkala, hned po Máchovi, a to už 20 let“

CTL
211701
211702
211703
211706
211707
211708
211716
211719

Datum
3.-4.4.
10.-11.4.
17.-18.4.
15.-16.5.
22.-23.5.
29.-30.5.
11.-12.9.
9.-10.10.

Název závodu
Koef. Pořadatel
Pohár Noprosu
3 Jachtklub Česká Lípa
3 JMJ Staré Splavy
Finn premiera
Pohár Haas+Sohn
7 Jachtklub Česká Lípa
Mem. Bruno Hámy
2 YC Doksy
Sdružený krajský přebor KSJ 16+17
4 YC Doksy
Mem. Ing. Böhma
2 Jachtklub Česká Lípa
Lighthouse Cup
1 YC Doksy
3 Jachtklub Česká Lípa
O pohár pivovaru Kocour

Uvidíme, co nám COVID-19 dovolí odjet.

4. ceny
Vítěz získává putovní pohár, kde bude vyraženo jeho jméno, do držení na
jeden rok. Dále získají první tři závodníci v celkovém pořadí poháry a ostatní
obdrží věcné ceny. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v rámci
Poháru HAAS+SOHN v dubnu 2022.

5. závěr
Těšíme se na Vaši účast na závodech na Máchově jezeře a přejeme Vám
mnoho sportovních úspěchů.
za organizační výbor
Václav Cintl jr. (CZE 70)

Partneři ML

