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Vážení závodníci, 

 

je nám velkou ctí, že jsme se stali součástí závodů Evropského poháru 

v lodních třídách ILCA. 
 

„Helly Hansen Czech  ILCA Europa Cup & Czech Nationals“ 

 
je prvním závodem Evropského poháru na území České republiky a je současně 

Mezinárodní mistrovství České republiky v lodní třídě ILCA 6. 
 

Vzhledem k tomu, že se závod blíží, dovolte mi Vás informovat o organizaci 

závodu, předběžném programu a plánech. 

 

Nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhají při organizaci tohoto 

závodu 

 

Generálním partnerem je Helly Hansen, 

 

Ostatní partneři závodu: 

Devoti Sailing, Uniservis Hašek sro, pivovar Ferdinand, Oneyacht sro 

 

Závod pořádá: 

Yacht Club Nechranice ve spolupráci s EurILCA a Českým svazem jachtingu 

 

 

 

Věřím, že následující informace budou prospěšné všem, s kým se na 

Nechranické přehradě v termínu 24.9.-26.9.2022 uvidíme. 
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Základní informace k závodu: 
 

 

datum konání závodu: 24.9. – 26.9.2022 

 

místo konání: YC Nechranice - GPS 50.3560989N, 13.3994683E – viz 

přiložená mapa 

 

kde se lze přihlásit: https://eurilca.eu/event/266 

 

webové stránky závodu: https://mcrws.cz/ 

 

 

Startovné: 
 

startovné – snížené – přihlášení do 19.9.2022 23.59 – 70,- Euro/1.750,- CZK 

 

startovné po tomto datu – 90,- Euro/2250,- CZK - je možno zaplatit na místě 

 

Informace k platbě Euro/CZK 

 

• Číslo účtu pro platbu 8209714/0600 

 

• IBAN: CZ05 0600 0000 0000 0820 9714 

 

• BIC(SWIFT): AGBACZPP 

 

• Yacht Club Nechranice, Vikletice 47, 348 01 Chbany 

 

• Do informace pro příjemce prosím napište jméno a číslo plachty 

 

 

Klub otevřen – vjezd do klubu: 

 
• pátek - sobota 0/24 otevřeno 

• sobota - neděle 00.00 - 22.00 otevřeno 

• neděle - pondělí 07.00 - 22.00 uzavřeno 

 

https://eurilca.eu/event/266
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Organizační informace - klub 
 

V příloze posíláme místo konání závodů a mapku areálu klubu a informace, aby se nám všem dobře 

fungovalo, prosíme držte se následujících instrukcí. 

 

• prostor 1a je vyhrazen pro krátkodobé stání, windsurfing a kiting, zde prosím neparkovat 

 

• prostor 1c, 1d, 1f je vyhrazen pro naše přispívající členy a zázemí závodu - prosím 

neparkovat 

 

• prostor 1b, 1e je vyhrazen pro závodníky 

 

• prostor 1g, v horní části (u cesty) vyhrazen pro vaše vozíky, ve spodní části (u 

vody) pro lodě 

 

• spouštění člunů na vodu bude v prostoru 1g - po betonce - bude vytyčeno - čluny 

nutno před vyplutím registrovat u ředitele závodu 

 

• parkování člunů na vyhrazených bójích před loděnicí, pro dopravu na - z vody na 

břehu připravena loďka, bude-li potřeba. 

 

• parkování u mola je zakázáno! Nástup a výstup je samozřejmě možný :). 

 

Zázemí klubu - ostatní informace: 
 

• v prostoru 1d bude postaven stan pro závodníky a samostatný prostor (buňka) pro 

rozhodčí, budou zde probíhat veškeré akce spojené se závodem 

• V prostoru 1d – prostor pro rozhodčí bude probíhat registrace závodníků a 

motorových člunů 

• v prostoru 1d - stan pro závodníky - ve stanu k dispozici žetony na sprchu (za 

poplatek) a především občerstvení - nápoje, pivo, limo, čaj, káva.  

Bude zde vydávána večeře pro závodníky – příbory s sebou 

• Teplé jídlo a nápoje k dispozici v klubové restauraci - viz mapka 

• WC je k dispozici v prostoru 1f a také „u betonky“ společně se sprchami 

naproti  loděnici - viz mapka 

• pitná voda v prostoru 1f 

• výlevka na chemické WC za klubovou restaurací – prosíme nevylévat jinam 

• připojení na elektřinu - v prostoru 1d a 1e jsou instalovány rozvaděče pro připojení 

elektrické energie.  

Toto připojení je k dispozici závodníkům za poplatek 100,-Kč/den. Je nutno 

upozornit na omezenou kapacitu elektrické přípojky, proto jsou jističe pro jednotlivé 

zásuvky dimenzovány na 6A! Chovejte se prosím ohleduplně k ostatní závodníkům… 

přípojka el. energie má omezenou kapacitu!!! 

 

Ostatní informace viz přiložený orientační plán. 
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Předběžný program voda – břeh: může být upraveno dle počasí a povětrnostních 

podmínek 

 
 

Pátek 23.9.2022  

18.00 – 20.00 – registrace závodníků a motorových člunů 

 

Sobota 24.9.2022 

8.00 – 10.00 – registrace závodníků a motorových člunů 

10.30 – slavnostní zahájení závodu 

12.00 – předpokládaný start první rozjížďky 

19.00 – večeře pro závodníky 

 

Neděle 25.9.2022 

8.00 – briefing 

10.00 – start první rozjížďky dne 

19.00 – večeře pro závodníky 

20.00 – pivní večer pro závodníky a doprovod 

21.00 – bude-li počasí – překvapení 

 

Pondělí 26.9.2022 

8.00 - briefing 

10.00 – start první rozjížďky dne 

……. vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení závodu 

 

 

Každý závodník dostane upomínkový předmět. V ceně startovného jsou dvě večeře. V neděli 

25.9.2022 večer proběhne v prostoru stanu Beer party s „ochutnávkou“ piv……pro osoby 

starší 18.let. 

 

 

 

 

 

 

 

kontakty:  

• ředitel závodu - Jiří Himmel, 605272723 - řeší kompletní organizaci závodů na břehu 

himmelj@seznam.cz  

• informace v angličtině – břeh: +420 605 555 506 J&K. Himmelovi 

• informace v angličtině – voda: +420 603 570 447 Václav Brabec 

• správce areálu - Zdeněk Brož - 773 577 507 

 

 
  


