
     

 

Vypsání závodu 

Notice of Race 
 

Mácháčské finále 
 

Lodní třídy: RS Feva (7P) 

 

     

Pořadatel:   
Organizer: 

  

Jachtklub Máchova jezera 
 

Hlavní rozhodčí:   
Race Officer: 
 

Ladislav Martinec 

Lokalita: 
Location:   

Jachtklub Máchova jezera 
Přístavní 48 
47163 Staré Splavy 
GPS: 50°35'21.063"N, 14°38'9.147"E 
Michal Kotek 
Tel.: +420 603175527 

 
Termín:   
Dates of racing:  
  

 
Možnosti ubytování: 

30. 9. – 1. 10. 2017 
 

 
 
Vzhledem k omezenému prostoru pro obytné 
vozy a karavany v JMJ ve Starých Splavech 
bude část závodníků umístěna v Yacht clubu 
Doksy (GPS: 50°34'30.493"N, 14°39'0.544"E). 
Zde je rozsáhlá rovná plocha pro karavany, 
případně stany, možnost vjezdu do vody lodí i 
doprovodných člunů. V klubovně občerstvení.  
Ve Starých Splavech (400m pěšky od klubu) lze 
objednat ubytování v Penzionu Máchův Máj. 
Dvoulůžkový pokoj za 500,-/noc, třílůžkový za 



     

 

 

750,-/noc. Kontakt: Dalibora z Myšlína 20, Staré 
Splavy, telefon: 607 071 589.  

 
 

Časový plán závodu: 
Schedule:  

 

První závodní den / First racing day: 
8.00 – 9.00: registrace / registration 
9.30 – 9.45: zahajovací ceremoniál / opening cer. 
11.30 – 18.00: rozjížďky / races 
19.00: večeře pro závodníky / dinner 
  
Druhý závodní den / second racing day 

10.00 – 17.00: rozjížďky / races 

 
Po návratu na břeh z poslední rozjížďky 
vyhlášení výsledků / after last race closing ceremony 
 
 

Startovné: 
Entry fee:  

1000,- Kč / RS Feva 
 
 

Startovné zahrnuje: 
Entry fee includes: 

 

Povolení k vjezdu vozidel, parkování v areálu 
JMJ Staré Splavy i v Jachtklubu Doksy od pátku 
do neděle, sobotní večeře 
 

Doprovodné čluny: 
Support (coach) boats: 

Doprovodné čluny se musí registrovat u 
pořadatele v průběhu podávání přihlášek k 
závodu. 
  

Prohlášení: 
Disclaimer of liability: 

Závodníci se účastní závodu zcela na svoji 
vlastní odpovědnost. Pořadatel, Závodní 
komise, Jury nebo jiné strany a osoby, které se 
podílí na organizaci závodu, nepřijmou 
odpovědnost za materiální škody nebo zranění 
a smrt ve spojení ať přímém nebo nepřímém se 
závodem. 
 

Pojištění: 
Insurance: 

Každý účastník, včetně doprovodných lodí, musí 
mít pojištění odpovědnosti třetí straně 
s minimální výší plnění 9.000.000,-. Kč. 


