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Úvodník
Vážení fi nnaři a příznivci této olympijské třídy,
Po dlouholetém úpadku organizační úrovně pořádání MČR ve třídě fi nn bylo na výroční členské schůzi ALT 
FINN CZECH 2011 rozhodnuto změnit tento trend.  Pro pořádání MČR 2012 v novém stylu byl ustanoven 
organizační výbor a mistrovství bude pořádáno jako samostatný závod bez účasti jiných lodních tříd, 
s jasným cílem zaměřit se na vysokou sportovní a organizační úroveň závodu a tím plně uspokojit zúčastněné 
závodníky a přilákat do dalších ročníků všechny české a jak doufáme i mnoho zahraničních fi nnařů. Jsme 
si vědomi, že nás čeká náročný dlouhodobý proces, aby v budoucnu bylo MČR ve třídě fi nn dlouhodobě 
vnímáno jako prestižní závod na evropské úrovni, kam si myslíme, že české fi nnařské hnutí rozhodně 
patří. Díky patří hlavně partnerům a sponzorům, kteří se připojili k podpoře tohoto projektu.

Za organizační výbor:
Petr Vinkl /CZE 222/ - zodpovídá  za organizační část, vedení a koordinaci týmu 
Michal Maier /CZE 1/ - zodpovídá za organizaci sportovní části závodu
Josef Jochovič /CZE 67/ - zodpovídá za PR, sponzoring a jednání s partnery 

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste do nás vložili a zveme Vás k účasti na této 
v České republice ojedinělé fi nnařské akci.



MČR FINN CLASS 2012
Datum: 16. - 19. 8. 2012

Místo konání:  Lipno, obec Hůrka, areál Jezerní

Uzavřený areál je umístěn přímo na břehu jezera, má vlastní písečnou pláž a velkou ubytovací kapacitu 

se sociálním i stravovacím zázemím.

Pořadatel: ALT FINN CZECH

Ředitel závodu: Jiří Maier

Hlavní rozhodčí: Michael Bělunek

Přihlášky: www.fi nnclass.cz

Kontakt: mcrfi nn2012@email.cz, +420 603 552 424

Mediální partneři: Rádio Relax, Rádio Beat, Yacht Revue

Sponzoři a partneři: Dektrade, Izoglass, Krušovice, Haas+Sohn, Devoti Sailing, MM Sailing, Design For 

All, Rádio Beat, AR Okenní technika, Patronia, Petr Maštálko s.r.o., Perso-mb, KL Servis, El Street

Během závodu bude pořizován fi lmový záznam pro potřeby medií, sponzorů i závodníků.



Časový harmonogram závodu
16. srpen 2012- čt – 12:00-20:00 příjem přihlášek
 16:00-20:00 start tréninkové rozjížďky
 19:00-21:00 social party pro závodníky i doprovod 

17. srpen 2012- pá –  8:00-10:00 příjem přihlášek
 10:30 slavnostní zahájení závodu
 12:00 start 1.rozjížďky
 17:00 občerstvení závodníků
 19:00 grill party pro závodníky i doprovod
 20:00 videoprojekce 1.dne závodu
 21:00 slosování hodnotných cen dle pořadí 1.dne závodu 

18. srpen 2012- so – 11:00 start následných rozjížděk
 17:00 občerstvení závodníků
 18:00 členská schůze ALT FINN
 20:00 social party pro závodníky i doprovod
 21:00 videoprojekce 2.dne závodu
 22:00 slosování hodnotných cen dle pořadí 2.dne závodu

19. srpen 2012- ne – 10:00 start následných rozjížděk
 13:00 poslední možný start
 15:00 slavnostní ukončení závodu

Po celou dobu konání závodu bude  v odpoledních a večerních hodinách 
čepováno zdarma pivo sponzorského pivovaru.



Ubytování a parkování
Uzavřený areál Jezerní je umístěn přímo na břehu jezera s vlastní písečnou pláží, kde je možno umístit až 

80 lodí. Má dostatečnou ubytovací a kempovací kapacitu. 

Nabízí :

• 12 pokojů s 34 lůžky

• 8 apartmánů s 25 lůžky

• 3 chaty

• 30 míst pro karavany

• stanování možné 

• samostatné sociální zařízení pro kemp a chaty

• stan pro 50 lidí, free wifi , restaurace

• parkování pro přívěsné vozíky zajištěno přímo proti areálu

• ubytování je možné zajistit od 12. 8. 2012

 

Virtuální prohlídka areálu je možná na www.penzion-lipno.cz.

Ubytování rezervujte přes kontaktní adresu [mcrfi nn2012@email.cz].
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