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Vypsání závodu 

 Veterán Cup FINN 

16. ročník memoriálu Mirka Vejvody CZ 111 
 

Pořadatel:  Jachtklub Česká Lípa 

 

Místo konání:  Máchovo jezero, Staré Splavy 

 

Hlavní rozhodčí:  Josef Babický 

 

Omezení:  Závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci narození v roce 

 1974 a starší. 

 

Termín konání:  20. – 22. června 2014 

 

Počet rozjížděk: Je plánováno 5 rozjížďek, přičemž při odjetí alespoň 4 se 

nejhorší umístění škrtá 

 

Bodovací systém: nízkobodový (ZP, dodatek A) 

 

Ceny: První tři v každé kategorii (do 50, do 60, do 70 a nad 70 let) 

 Vylosovaný výherce obdrží krbová kamna od sponzora 

HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. 

 

Předběžné přihlášky: www.finnclass.cz 

 

Startovné: 500,- Kč 

 

Program: Čtvrtek, 19. června 2014 

 18.00-20.00 Registrace 

 Pátek, 20. června 2014 

 8.00-10.00 Registrace 

 11.00 Slavnostní zahájení 

 12.00 Start první rozjížďky 

 Sobota, 21. června 2014 

 11.00 Start první rozjížďky dne 

 Neděle, 22. června 2014 

 11.00 Start první rozjížďky dne 

 13.00 Poslední možný start 

  Slavnostní vyhlášení výsledků 

 

 

 

 

 

Pravidla: Závodí se dle platných Závodních pravidel ISAF, 2013 – 2016, 

    plachetních směrnic, 

    vypsání závodu, 

    mezinárodních pravidel lodních třídy Finn a  

  vyhlášek závodní komise. 

 

Společenský program pro závodníky a doprovod 
 

Čtvrtek, 19. června 2014 

večer:      welcome drink + točené pivečko 

 

Pátek, 20. června 2014 

večer:      gril párty s posezením na terase 

celý den:   točené pivo 

 

Sobota, 21. června 2014 

večer:      společná večeře v klubovně JMJ Staré Splavy 

celý den:  točené pivo 

 

Točené pivo (náš národní nápoj) bude k dispozici v průběhu celého závodu. 

Další pokyny 
 

Během závodu je možno bydlet ve vlastních obytných vozech na pozemku klubu a 

v přilehlém okolí. K tomu je možné využívat zařízení klubovny. Dále je možno dojednat 

si ubytování v našem klubu, a to u pana Jiřího Jenšíka na telefonu 728351146, popř. e-

mailem na adrese JachtklubCL@seznam.cz. Během závodu bude v klubovně jachtklubu 

dostupné občerstvení. 

Srdečně zveme všechny veterány a těšíme se na setkání na Máchově jezeře. 

 

Za Jachtklub Česká Lípa – Václav Cintl, ředitel závodu 


