Ahoj,
níže pár organizačních informací k závodům, prosím o zveřejnění a případné
rozeslání mezi trenéry a rodiče
YC Nechranice - Jarní Nechranice - Nechra WEEK
Vážení závodníci, trenéři, rodičové, příznivci vodních sportů
O víkendu 11.-12.6.2022 se na Nechranické přehradě v YC Nechranice - GPS 50.3560989N,
13.3994683E
konají závody v lodních třídách Optimist a ILCA 6 a je možno se
přihlásit za snížené startovné zde: https://www.sailing.cz/prihlasky/221633
Vypsání závodu: https://www.sailing.cz/noticeboard/221633
V příloze posílám místo konání závodů a mapku areálu klub + pár organizačních informací, aby se
nám všem dobře fungovalo.


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 vytýčeno - 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
Ve stanu k dispozici žetony na sprchu (za poplatek) a především občerstvení - nápoje,
pivo, limo, čaj, káva






Budou zde přijímány přihlášky, bude zde zahájení a ukončení závodu, vydávána
večeře pro závodníky
Jídlo 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
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připojení na elektřinu - v prostoru 1d a 1e jsou instalovány rozvaděče pro připojení
elektrické energie.
Toto připojení je k dispozici závodníkům v ceně startovného, nicméně je nutno
upozornit na omezenou kapacitu elektrické přípojky, proto jsou jističe pro jednotlivé
zásuvky dimenzovány na 4A!



klub - vjezd do klubu
pátek - sobota 0/24 otevřeno
sobota - neděle 22.00 - 7.00 uzavřeno

Ostatní informace viz přiložený orientační plán.
kontakty:
 ředitel závodu - Jiří Himmel - 605272723 - řeší kompletní organizaci závodů na břehu
 správce areálu - Zdeněk Brož - 773 577 507
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