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Zápis ze zasedání výkonného výboru – 18. 6. 2019 

Přítomni: Holub Miloš, Pavka Tomáš, Vacula Karel  

Program: Příprava závodu Voltax regata 2019, Příprava závodu Moravia CUP 

1. Organizace závodu: 

- Hlavní rozhodčí:  Rudolf Pavka 

- Rozhodčí komise:  Roman Bradáč, Libor Malafa 

- Záchranná služba: Milan Vystrčil, Zbyněk Bulín 

- Zdravotník:  Radka Procházková 

- Ředitel závodu:  Tomáš Pavka 

- Občerstvení – zajišťuje Jaroslav Čučka. 

- Startovné bylo stanoveno na 200,- / osobu. V případě, že závodník nemá platnou 

licenci pro rok 2019, uhradí navíc poplatek 100,- Kč jako jednorázový příspěvek 

ČSJ. Všichni obdrží doklad o zaplacení licence. 

- Postavení trati – rozvezení bojek – Josef David ve spolupráci s Rozhodčími 

- Organizace parkování, ubytování, úklid loděnice a uskladnění lodí přespolních i 

místních – Karel Vacula 

- Speciální plachetní směrnice závodu – na webu. Protože SPS obsahují všechny 

potřebné údaje a jsou rozšířením obecného vypsání závodu, nebudeme na webu 

„vypsání“ vystavovat samostatně, ale pouze SPS. 

- Přihlášky do závodů se budou podávat od pátku 18:00 do soboty ráno, nejpozději 30 

minut před nástupem závodníků (9:30). 

- Informovat PČR o akci – Tomáš Pavka 20. 6. 2019 

 

2. Loděnice je od jara ve stavu rekonstrukce, omluvte, prosím, zatím nedostatky 

v interiéru a prozatímním fungování kantýny. 

http://www.yczn.cz/
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3. VV YCZN schvaluje jednorázové využití klubového mola jako komunikace 

pro nastupování účastníků soukromé akce 27. 6. 2019. Za dodržování pravidel 

na mole, pořádku a bezpečnosti odpovídá David Bobuš. 

4. VV zvažuje zakoupení nového výčepního zařízení pro dva sudy (cca 18.000,-). Stará 

pípa už odmítá spolupracovat. Druhou variantou je zapůjčení výčepního zařízení a na 

každou akci YCZN. Bude vyzkoušeno nyní na Voltax regatě a uvidíme, která varianty 

je ekonomicky lepší a organizačně jednodušší. 

5. Projednání předběžného rozpočtu závodu Moravia CUP: 

Obdrželi jsme předběžný rozpočet na Moravia CUP, kde jsou transparentně a detailně 

uvedeny předpokládané položky jak nákladů, tak i příjmů včetně 20.000,- Kč 

jednorázové dotace od Města Znojma. 

- Návrh VV: Zachovat stejný systém jako u ostatních akcí YCZN – oddělení financí, 

které jsou určeny pro organizaci závodu od financí pro občerstvení, zábavu a 

přidružené akce. Od každé posádky bude vybráno startovné - 200,- /Osobu (na výši se 

ještě dohodneme), případně ještě 100,-, kdo nebude mít platnou licenci ČSJ. 

Startovným budou pokryty provozní náklady klubu (jímka, voda, elektřina, benzín, 

údržba motorů, člunů a loděnice, …..) Ostatní finanční prostředky budou v režii 

ředitele závodu a nebudou spadat do účetních operací YCZN. Výjimkou je 20.000,- 

dotace, kde jsou přesně stanovená pravidla, jak a k jakým účelům mohou být 

prostředky použity. Bude projednáno na společném sezení VV a organizačním 

výborem závodu. 

- Dále bylo rozhodnuto pro propagaci dle podmínek pro dotace zakoupit vlajku Znojma. 

- Spalovací motory: Ve věci používání spalovacích motorů se zatím nic nemění a je 

tedy ZAKÁZÁNO pro klub i na plachetnicích! 

- Prosíme všechny, aby zákaz DODRŽOVALI, hrozí všem vysoké pokuty a naše 

pozice pro další jednání by se podobnými incidenty zhoršila! 

 

 Zapsal: Karel Vacula, 18. 6. 2019 

http://www.yczn.cz/

