
Zpráva z Mistrovství ČR třídy Optimist  

a pohárového závodu třídy 420,  

Mc Donald`s LipnOptík 2018 
Druhý zářijový víkend 2018 se v areálu JK Černá v Pošumaví opět sešli nejmladší závodící jachtaři ke 

svému Mistrovství ČR. V původním srpnovém termínu se kvůli nedostatku větru závod uskutečnit 

nepodařilo. Díky partnerům bylo pro všechny malé jachtaře opět avizováno několik překvapení. Přes 

poměrně nepříznivou předpověď se na startu sešlo 79 optimistů a 7 posádek třídy 420, tedy nad 

očekávání velká účast. 

Sobotní dopoledne začalo bezvětřím, které jsme využili na registrace a slavnostní nástup. Již před 

polednem se ale vítr rozvinul po hladině a závodníci se vydali s loděmi na vodu. 

Během celého sobotního dne se sice síla i směr měnila, takže organizátoři museli neustále upravovat 

nejen jednotlivé bójky, ale i celkovou pozici na jezeře. Postupně jsme se posouvali podél břehu a 

závěrná rozjížďka se již jela téměř 5 km od domácího přístavu. Celkové výsledky závodu nakonec 

ovlivnila čtvrtá rozjížďka, kdy několik favoritů závodů mělo předčasný start a v pořadí se propadli. 

Po čtyřech sobotních rozjížďkách a šesti hodinách na vodě měly děti stále dost sil a tak si užily 

podvečerní diskotéku organizovanou hlavním partnerem závodu. 

Neděle už bohužel další vítr nenabídla a pořadí zůstalo bez změny. 

Absolutním vítězem a Mistrem republiky se stal Tibor Nevelöš (SK Štětí), který současně vyhrál 

kategorii mladších žáků, před Adélou Rabasovou (YC Jezero Hlučín) a Michalem Halouzkou (Moravský 

yacht klub).  

Z jihočeských posádek se zúčastnilo celkem 9 dětí, Kristána Flosmanová skončila celkově šestá a mezi 

mladšími děvčaty třetí. Z domácího klubu, na 17. místě skončila Kája Lojková. 

Ve třídě 420 zvítězily Aneta a Nikola Licková (Bohemia Poděbrady).  

Díky sponzorům se všechny děti potěšily zmrzlinami, mléčnými snacky, balenými vodami a na cestu 

domů poukázky na velké občerstvení k McDonald`s. Na památku si odvezly trička a zážitek si mohou 

připomenout i z fotek pořízených pořadateli a trenéry (více fotek na www.facebook.com/yccerna) 

O závodě vyšel 13.9. tištěný článek v Českobudějovickém Deníku. 

Děkujeme partnerům závodu, společnostem Algida, Galileo Production, Hopsárium, Müeller  

Šumavský Pramen a zejména Mc Donalds. 

 

Zpracoval: 

Michal Lojka, ředitel závodu 

 

http://www.facebook.com/yccerna


   

 



 

 



 





 

 

 

 

 

 


