
 
VEKRA TOUŠEŇSKÝ POHÁR 

2022 
26. ročník 

 
Termín konání:     9. - 10. 4. 2022 
Místo konání:     Jezero Poděbrady 
Pořadatel:      Jachtklub Toušeň, z.s. 
Hlavní sponzor:     Vekra s.r.o. 
CTL:       221201 
Ředitel závodu:     Viktor Tkadlec 
Hlavní rozhodčí:     Zdeněk Parůžek 
Lodní třídy:      Cad-3C, Fb-3 
Startovné: Cad: 200,- Kč, Fb: 400,- Kč 
 
PROGRAM ZÁVODU 
 
sobota 9. dubna  09:30 – 10:30 - příjem přihlášek v papírové formě 
    12:00  - start 1. rozjížďky 
 
neděle 10. dubna  10:00  - start první rozjížďky dne 

14:00  - předpokládaný poslední start první třídy 
(může být upraveno dle plachetních 
směrnic) 

 
Přibližně jednu hodinu po dojetí poslední rozjížďky nebo ukončení závodu v poslední den 
proběhne v prostorách loděnice nástup, vyhlášení výsledků, rozdělení hodnotných cen a 
předání prize money pro vítěze nejpočetnější třídy. 
Součástí vyhlášení závodu bude i vyhlášení Skiregaty. 
 
PŘIHLÁŠENÍ K ZÁVODU A PLATBA STARTOVNÉHO 
 
Přihlásit se lze v detailu závodu na webu ČSJ (https://www.sailing.cz/prihlasky/221201) nebo 
osobně v době příjmu přihlášek. 
Startovné se hradí v hotovosti v době příjmu přihlášek. 
 
USTANOVENÍ PRO ZÁVODNÍKY 
 
Plachetní směrnice budou vyvěšeny za oknem kanceláře ZK a online na elektronické 
nástěnce „notice board“ (https://www.sailing.cz/noticeboard/221201). 
Závody se konají podle ZPJ 2021-2024, Soutěžního řádu ČSJ, pravidel zúčastněných tříd, 
vypsání závodu, plachetních směrnic a vyhlášek ZK. 
Každá z přihlášených lodí musí být pojištěna v souladu se Soutěžním řádem ČSJ. 
Závodníci z České republiky musí mít platnou závodní licencí a platnou lékařskou prohlídku. 
 
Přístup do areálu: Viz příloha A. 
Ubytování:  Omezeně v loděnici (matrace), stanování pod loděnicí (mírný svah). 
Stravování:  Kantýna v loděnici. 
Upozornění:  Všechna plavidla musí být řádně označena. 
   Posádka lodí Fb musí vlastnit průkaz “vůdce malého plavidla” 

Prosíme o kontrolu, zda kluby mají vyřízené povinnosti k ČSJ – 
zaplacené loňské licence a odeslané seznamy členů. Členové 
blokovaných klubů nepůjdou zadat do Racecontrolu a nemohou 
startovat. 

https://www.sailing.cz/prihlasky/221201
https://www.sailing.cz/noticeboard/221201


 
Kontakt: Zdeněk Parůžek – tel 731 602 066, paruzek.zdenek@seznam.cz 
  Viktor Tkadlec – tel 601 365 363, viktor.tkadlec@seznam.cz 
 
 
Partneři závodu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA A 
 

 
 

- Parkovat lze pouze na ulici. 
- Pro přesun lodí do jachtklubu bude zpřístupněn sousední pozemek na východě. 

Pokud nevyhnutelně nemusíte, nejezděte přes sousední pozemek autem, dopravte 
vleky s loděmi ručně. 

- Přístup do vody bude po novém sjezdu. 


