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Zápis ze zasedání výkonného výboru – 5. 8. 2019 

 

Přítomni: Holub Miloš, Pavka Tomáš, Pivovarčík Milan, Vacula Karel ml., Vitoň Jan, 

Čučka Jaroslav, David Josef omluven – dovolená 

 

Program: Příprava závodu O pohár Vranova 2019, vyúčtování závodu Moravia CUP 

 

1. Organizace závodu O pohár Vranova – 24 – 25. 8. 2019 

- Hlavní rozhodčí:  Roman Bradáč 

- Rozhodčí komise:  Rudolf Pavka, Antonín Hadroušek 

- Záchranná služba: Milan Vystrčil, Zbyněk Bulín 

- Zdravotník:  Radka Procházková 

- Ředitel závodu:  Milan Pivovarčík 

- Občerstvení – zajišťuje Jaroslav Čučka. 

- Startovné bylo stanoveno na 300,- / 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 23. 8. 2019 

http://www.yczn.cz/
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- Sponzoři závodu: 

Elvýz – Holub Miloš:  Poháry, medaile, ceny do tomboly 

LOB - Uhlíř Bedřich:  Finanční dar v hodnotě 3.000,- Kč 

Lenk a Tomáš Hussovi: Občerstvení pro účastníky závodu 

TP Design – Pavka Tomáš: Víno, ceny do tomboly, samolepky, reklama 

VB – Bobek Jaroslav:  Výroba triček 

Autodoprava Tunka:  Ceny 

Pe a Pe Metal:   Výroba tabulí pro označení vývaziště. 

Moravskoslezské cukrovary, a.s.: Cukr do tomboly a ceny 

- Kantýnu zajišťuje Jaroslav Čučka. Po domluvě s Tomáše Hussem bude rozhodnuto 

o „dotovaném“ občerstvení. V tom případě bude zvolen stejný systém jako při Voltax 

regatě – poukázku v hodnotě „XY“ dostane každý závodník při podání přihlášky 

a zaplacení startovného. 

 

2. Vyúčtování a proplacení dotace za závod Moravia CUP, projednání organizace 

závodu 

- Děkujeme všem za organizaci závodu Moravia CUP. Bohužel nemáme zatím žádné 

bližší informace o průběhu závodu, výsledcích (vzal jsem si zatím výsledkovku 

z nástěnky) a zajímavostech jak na web, tak i pro vyhodnocení a přípravu dalších 

podobných podniků. Na společném jednání se snad dozvíme více. 

- Vyúčtování závodu Moravia CUP a proúčtování dotace bude projednáno 

s organizačním výborem závodu a po společném jednání bude zveřejněn výsledek. 

- Na základě připomínek od členů klubu i dotazů a stížností veřejnosti na bezdůvodné 

využívání spalovacích motorů a porušení zákazu užívání spalovacích motorů 

na Vranovské přehradě během konání závodu Moravia CUP byl VV YCZN nucen 

projednat situaci a usnesl se takto: 
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a) Milanovi Vystrčilovi jako vedoucímu záchranné služby a Igorovi Štěrbovi jako 

odpovědnému řediteli závodu uděluje VV napomenutí za hrubé porušení 

povinností člena YCZN. 

b) V případě, ze YCZN bude příslušnými správními orgány za provoz motorových 

člunů při závodě Moravia CUP sankcionován, bude příslušná částka vymáhána na 

řediteli závodu. 

- Ve výsledkové listině nesouhlasí použité závodní licence – bude prověřeno a opraveno 

při jednání o vyúčtování závodu. 

3. Připomenutí pro všechny jachtaře: 

- 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, 5. 8. 2019 
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