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Děti závodily v team racingu
Mezinárodní mistrovství České republiky v team racingu třídy Optimist se konalo od pátku 4. do neděle 6. listopadu v Praze v YC CERE. V silné konkurenci čtrnácti tříčlenných
družstev se objevily české, slovenské i polské týmy. Vítr závodu moc nepřál, neodjela
se ani celá část každý s každým. Uskutečnilo se ale 80 % plánovaných rozjížděk, a tak
mohly být tituly uděleny. V absolutním pořadí vybojoval zlato loňský vítězný tým ve složení
Michal Koštýř, Petr Hála a Ondřej Šindelka. Na druhém místě skončili Poláci z JKW Poznaň
ve složení Szczepan Damasiewicz, Jan Witkowiak a Tom Bendlewski. Třetí v absolutním
pořadí byl tým PRINCEZNY závodící ve složení Zosia Burska, Aneta Páleníčková a Lukáš
Wehrenberg. Na české stupně vítězů se vešel ještě tým TITANICI ve složení Michal a Lukáš
Krsičkovi a František Viták. Celkové páté místo obsadil tým z Českého Yacht Klubu ve složení Matěj a Šimon Jurečkovi a Adam Rek.

28. října začalo v Praze na Vltavě
v YC CERE třídenní mistrovství České
republiky týmů. Šestičlenné týmy závodily na lodích třídy 420, v soubojích
tři proti třem lodím. Počasí tentokrát
jachtařům přálo a dovolilo uskutečnit
všechny naplánované rozjížďky. Závodu se zúčastnilo 12 týmů včetně jednoho slovenského, vítr naštěstí foukal
po většinu času a odjelo se neuvěřitelných 92 rozjížděk. Nejprve se odjely
souboje systémem každý s každým
a pak ﬁnálová série Stupně ke zlaté.
Základní kolo proběhlo v pátek a v sobotu, následné vyřazovací souboje se
jely na dvě vítězné rozjížďky a souboje
o medaile na tři vítězné. Ze šestého
místa po základní části se na čtvrtou
příčku ve vyřazovacích soubojích
propracoval tým složený ze závodníků
třídy Laser, porazili ho až Slováci, kteří
skončili třetí. Jejich přemožitelé – tým
POBŘEŽÍ LIHOVINY ve ﬁnále podlehl
3:0 vítěznému týmu #PRSAKOULE.

„Náš tým jsme nazvali #PRSAKOULE, abychom pomohli propagovat
neziskovou organizaci Loono mladé
medičky Kateřiny Vackové, která
prodělala rakovinu a rozhodla se šířit
osvětu o její prevenci. Zaměřuje se
zejména na rakovinu varlat a prsou
a ukazuje lidem, jak se sami, případně
s partnerem mohou vyšetřit. Proto
vznikla kampaň #prsakoule. Každý
rok jsme složitě vymýšleli název týmu,
až vloni jsme si řekli, pojďme si dát
název, který bude něco prezentovat
nebo bude mít nějaký hlubší význam.
Tak jsme se domluvili,“ vysvětlil
leader týmu Ondřej Bobek. Tým
#PRSAKOULE si počínal suverénně,
když v základní části prohrál pouze
v jedné rozjížďce proti SLOVÁKŮM,
a ani ve ﬁnále nezaváhal. V závodě
plném hvězdných týmů a skvělých
jachtařů včetně mnoha reprezentantů
zaslouženě získal titul mistrů České
republiky.
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Týmové mistrovství ČR

VÝSLEDKY
MČR Team Racing (12 týmů)
1. #PRSAKOULE Ondřej Bobek, Matouš Hlaváček, Michaela Zárubová,
Pavel Bobek, Petr Fiala a Tereza Jaroměřská
2. POBŘEŽÍ LIHOVINY Radek Smetana, Lucie Chmelová, Tomáš Vaidiš,
Tomáš Rožánek, Jan Škoda, Markéta Bauerová
3. SLOVÁCI Maroš Baran, Linda Muňková, Adam Bilka, Tomáš Chrapčiak,
Štěpán Staniek, Nina Bilková
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INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
Volební valná hromada APL
Valná hromada APL se bude konat
8. prosince 2016 od 14 hodin
v Marině Dock. Tato valná hromada
bude volební. Kandidáti do Představenstva APL nebo do Dozorčí rady
APL se mohou hlásit na sekretariátu
APL. Na pořadu jednání bude také
výroční schvalování hospodářských
výsledků, návrhu rozpočtu a výše
členského příspěvku pro rok 2017,
jakož i zeštíhlení orgánů spolku

ve formě úprav stanov schválených
v minulém roce. Předseda představenstva spolku Petr Novotný bude
současně informovat o činnosti
spolku za minulé období (zejména o dosažení další liberalizace
plavby) a o plánech činnosti spolku
pro příští období. Změny stanov
zjednodušují strukturu orgánů
Asociace. Navrhovanými změnami
jsou zejména:

- Změna počtu členů představenstva z pěti na tři – důvodem
je zajištění efektivnějšího řízení
činností spolku.
- Změna podepisování za APL –
za spolek podepisuje samostatně
předseda představenstva anebo
společně místopředseda a jeden
člen představenstva.
- Zrušení dozorčí rady – spolek
upouští od existence samostatného

dozorčího orgánu tak, jak to zákon
umožňuje. Kontrola hospodaření
spolku je zajištěna mimo jiné prostřednictvím daňového poradce.
Podklady pro zasedání valné hromady jsou k dispozici v sídle APL
v pracovní době, případně mohou
být členům zaslány na vyžádání
v elektronické formě.
Více na www.aplcz.cz.

Výstava
Mezi APL a ﬁrmou ABF došlo k dohodě o změně pořadatele výstavy LODĚ NA VODĚ. APL převedla veškerá svá
práva na nového organizátora této výstavy – na ABF. Převodem výstavy k profesionální organizaci zaměřené na výstavnictví se otevře více možností, jako výstava nejen u vody, ale také v hale, případný podzimní termín či souběh
s jinou výstavou, například s karavany. Cílem je zajistit kvalitní výstavu, která bude dobře propagovat lodní trh. Více
informací v příštím YACHTU.
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