
 

 

 

MODRÁ STUHA LIPNA  
50.ročník 

 
VPOZ 

v lodních třídách (in classes) 
KAJ, TOR, Ostaní lodní třídy, WS 

 
CTL 151344 

 
datum/ date: 27.6.2015 

 
místo konání Jachetní klub Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika, 

venue YC Černá, Černá v Pošumaví, Lipno, the Czech Republic 
 
 
 
 

 

 

POKYNY K  ZÁVODU  
 
 

Závod je VPOZ, tzn., že se může zúčastnit jakákoliv loď a závodník nemusí mít 
závodní licenci!! 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
STARTOVNÉ:  
Jednotné startovné  je: 250Kč na osobu. Počet lidí na lodích není omezen. Startovné musí být 
zaplaceno při registraci. 
 
ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU: 
Pátek  26.6.2015 
             20:00 – 21:00 Registrace závodníků v JK 
 
Sobota 27.6.2015 – KAJ, TOR, Ostatní třídy 
              09:00 Start remorkéru v JK – tažení lodí do Mariny Lipno n/Vlt. 
              10:00 – 11:00 Registrace závodníků v marině Lipno n/Vlt. 
              11.15 Slavnostní zahájení v marině Lipno n/Vlt. 
              12:00 START 
 
Sobota 27.6.2015 - WS 

 10.00 – 11:00 Registrace závodníků ve Frymburku 
11.15 Slavnostní zahájení ve Frymburku 

             12:00 START 
Časový limit pro dojetí do cíle je 5 hodin, to znamená, že v 17:00  se cíl uzavírá, lodím bude 
přiděleno pořadí na trati. 

 
18:00 vyhlášení výsledků, společenský večer – občerstvení je zahrnuto ve startovném. 
 
KOTVENÍ LODÍ: 
V JK zdarma v přístavu od pátku 26.6. do neděle 28.6.2015 u pontonů v přístavu dle volné    
capacity a pokynů správce. 
V Marině Lipno n/Vlt. Zdarma od pátku 26.6. do soboty 27.6.2015. 
 
CENY A KATEGORIE: 
Výsledky budou vyhlášeny a ceny budou uděleny za první,druhé a třetí místo v pořadí a kategoriích: 
Kaj – do 6,5 m, Kaj – nad 6,5 m, TOR, Ostatní třídy, WS. 
Absolutní vítěz Modré stuhy 
 
UBYTOVÁNÍ: 
Ubytování ve stanech nebo vlastních karavanech je možné na pozemku JK Černá. Poplatky za 
kempování se nevybírají ve dnech konání závodu. V JK Černá je k možnost připojení na zásuvky 
220V, počet přípojek je však omezen. Denní poplatek za připojení je 50 Kč – při tomto závodě se 
nevybírá!!!! 
 
 
KONTAKTY: 
Jachetní klub Černá v Pošumaví  
http://www.yccerna.eu/ 
Eva Marušková,  ředitel závodu 
Tel.:777269020 
 eva.maruskova@volny.cz 
 
 
Karel Švec, hlavní rozhodčí 
Tel.:777309380 
flotech@volny.cz 


