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Úvodník
Vážení fi nnaři a příznivci této olympijské třídy,
V minulém roce jsme se pokusili změnit zaběhlý a tradiční koncept pořádání Mistrovství České republiky 
Finn class. Velmi příznivé ohlasy od účastníků  MČR 2012  nás utvrdili o správném směru našeho konání. 
Proto jsme se rozhodli  vytrvat v započatém trendu a dále organizaci českého národního mistrovství třídy 
Finn zdokonalovat a zlepšovat. Věřte, že nás opravdu těší připravovat podnik na vysoké úrovni,  který 
uspokojí i ty nejnáročnější účastníky. Osvědčené personální obsazení organizačního týmu je pro letošní 
rok příslibem ještě zdařilejšího podniku než v loňském roce i díky tomu, že bude pořádám v bezesporu 
nejlepším jachtařském zázemí v Čechách, které YC Lipno nabízí.  Díky našim váženým sponzorům 
a partnerům, věříme ve zdařilý průběh této vrcholné akce ALT Finn Class Czech  roku 2013 . 
Doufáme, že svoji účastí podpoříte naše snažení a my vám na oplátku vytvoříme zázemí, odpovídající úrovni 
národního mistrovství země s bohatou Finnařskou historií.
Naším přáním je, aby jste prožili příjemné čtyři dny plné špičkového jachtingu.

Petr Vinkl
prezident ALT Finn class Czech

Organizační výbor:
Jiří Maier - ředitel závodu
Michal Bělunek- hlavní rozhodčí
Petr Vinkl - vedení a koordinace týmu
Michal Maier - sportovní část závodu
Josef Jochovič - PR, sponziring, jednání s partnery



MČR FINN CLASS 2013
Datum: 1. - 4. 8. 2013

Místo konání:  Lipno, obec Lipno nad Vltavou, YC Lipno

Areál YC Lipno je umístěn přímo na břehu jezera, má vlastní pláž pro 80 lodí, molo a špičkové zázemí 

(klub, šatny, sociální zařízení a tělocvičnu) pro pořádání jachtařských závodů.

Plachetní prostor:   A  laguna Kovařov

                                 B  laguna Lipno nad Vltavou

                                 bude určeno hlavním rozhodčím dle aktuálních povětrnostních podmínek

Pořadatel: ALT Finn Česká republika

Ředitel závodu: Jiří Maier

Hlavní rozhodčí: Michael Bělunek

Přihlášky: www.fi nnclass.cz

Kontakt: pvinkl@kosta.cz, +420 603 552 424

Mediální partneři: ČT, Rádio Beat, Časopis Yacht, Lodní noviny

Sponzoři a partneři: XTG, Dektrade,MetLife, Pivovar Krušovice, Haas+Sohn, MM Sailing, PO služby 

Mělník, Design For All,  Devoti sailing, YC Lipno, PSJ, Lidařík s r.o., Perso-mb, Proyachting

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



Časový harmonogram závodu
1. srpen 2013 – čt -     9:00  – 12:30 příjem přihlášek
                             13:00 – 13:45  slavnostní zahájení
                              15:00  start první rozjížďky
                               19:30 social party
 
2. srpen 2013 – pá -   11:00 start první rozjížďky dne
                               17:00 občerstvení pro závodníky
                                19:00 grill party
                                21:00 videoprojekce 1.dne závodu
                                22:00 slosování hodnotných cen  dle pořadí 1.dne závodu
 
3. srpen 2013 – so -  11:00 start první rozjížďky dne
                                17:00 občerstvení pro závodníky
                                19:00 social party
                                21:00 videoprojekce 2.dne závodu
                                22:00 slosování hodnotných cen  dle pořadí 2.dne závodu

4. srpen 2013 – ne - 11:00 start první rozjížďky dne
                                              zlatá skupina, stříbrná skupina
                                15:00 slavnostní ukončení závodu

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



Ubytování a parkování
Areál YC Lipno (Lipno Point) v obci Lipno nad Vltavou je umístěn přímo na břehu jezera s vlastní pláží a 

molem, kde je možno umístit až 80 lodí. Přímo v areálu je dostatečná kapacita pro kempování a stanování. 

V okolí je také mnoho možností ubytování v apartmánech nebo hotelového typu.

• až 50 míst pro karavany
• sociální zařízení na odpovídající úrovni
• party stan pro 60 osob
• free wifi 
• yacht restaurant
• odstavná plocha pro trailery bude vyhrazena
• ubytování možné již od 28.7. 

Virtuální prohlídka areálu je možná na www.lipnopoint.cz, www.lodenicelipno.cz

Doprovod může využít bohatou nabídku místních sportovních a turistických atrakcí , mino jiné projížďku 

lodí po Lipenské přehradě či  návštěvu Českého Krumlova (15km),  dle zájmu bude zajištěna doprava. 

Ubytování je možno rezervovat na internetových adresách: 

www.lipnopoint.cz • www.lipno.cz/ubytovani/lipno-nad-vltavou • www.ubytovanilipno.cz/ • www.booking.com

Obec, Lipno nad Vltavou



YC Lipno
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