❘ SERVIS
MČR ve windsurﬁngu

Foto archiv závodu

Mistrovství České republiky třídy Raceboard se konalo od 25. do 28. 8.
na Rozkoši. Čtyři dny, tři závodní, obloha bez mráčku, 24 závodníků a 10 rozjížděk. První dva dny přinesly proměnlivý vítr a sedm rozjížděk při krásném
letním počasí. Po prvních dvou dnech vedl Adam Horký, následován Petrem
Kučerou jun. a Jakubem Slívou. Toto pořadí již zůstalo až do konce závodu.
Třetí den nedostatek větru nedovolil odstartovat regulérní rozjížďku. Poslední
den se odjely ještě další tři rozjížďky. Mistrem ČR nad 45 let se stal Martin
Pospíšil, stříbrnou medaili si odvezl Petr Čech a bronzovou Pavel Hrubý.

Čluny F1H2O v Číně

Foto Martina Hrubá

Září a říjen tráví závodníci seriálu mistrovství světa motorových člunů F1H2O
v Číně. Na začátku září probíhaly závody v Harbinu, od 1. do 3. října se přesunou do Liuzhou. Po katastrofálním začátku sezony, kdy si ﬁnský jezdec Sami
Seliö nedokázal připsat ani bod, v posledních dvou zastávkách prokazuje své
zkušenosti. V červenci se v Portugalsku probojoval na druhé místo, v Harbinu
si připsal dokonce své premiérové vítězství v této sezoně. V celkovém pořadí
se tak vyhoupl už na čtvrté místo. Třetí místo pomohlo Philippu Chiappemu
k vedení v celkovém pořadí mistrovství. Na stříbrný stupeň v Číně vystoupal
Jonas Andersson. Seriál mistrovství světa je ve své polovině. Účastníky čeká
již zmiňovaný závod v Liuzhou, poté se přesunou do Spojených arabských
emirátů, kde proběhnou dva závody – v Abú Dhabí a ﬁnále ve Sharjahu.

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
Výměna průkazů VMP
Nezapomeňte si vyměnit starý průkaz Vůdce malého plavidla za nový! Průkazy VMP, které byly vydány do 31. 12.
1984, a průkazy vůdců a členů posádek plavidel jiných
než malých, které byly vydány do 30. 4. 2004, je nutné vyměnit do konce tohoto roku! Pokud tak neučiníte, platnost
vašeho průkazu zanikne a pro získání nového bude nutné
znovu složit zkoušku!
Omezené průkazy VMP (kategorie M do 20 a 100 kW výkonu motoru a kategorie S plochy plachet do 20 a 80 m2)
budou vyměněny za nové průkazy bez omezení. Plavební
úřad k tomu přistoupil z důvodu, že rozdíl mezi těmi, kdo
omezení měli, a kteří měli průkaz bez omezení, byl pouze
v absolvování praktické zkoušky a za dobu, kdy byli držiteli průkazu, nepochybně praktické dovednosti získali.
V souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, která
nabyla účinnosti 1. 1. 2015, pozbydou platnost všechny
průkazy způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, které
Státní plavební správa vydala do 31. 12. 2014. Výměna
bude probíhat postupně v časovém rozmezí několika let,
a to od začátku roku 2015 do konce roku 2020 s tím, že
nejdříve je stanovena povinnost vyměnit průkazy způsobilosti nejstarší a postupně bude docházet k výměnám
průkazů novějších. Podrobnosti o časových obdobích
výměny a další informace týkající se výměny jednotlivých
druhů průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel naleznete
na internetových stránkách Státní plavební
správy: http://plavebniurad.cz/dok-os/vymena-prukazu-zpusobilosti,
nebo na jednotlivých
pobočkách úřadu.

Výstava v roce 2017
Pražské nábřeží se v dubnu 2017 promění v rušnou marinu! Po osmi letech nastal čas na změnu
a 9. ročník veletrhu lodí a všeho pro milovníky vody a vodních sportů pořádaný Asociací lodního
průmyslu by měl vypadat jinak. Na Rašínově nábřeží v Praze vznikne od 21. do 23. dubna 2017
marina vytvořená exkluzivně pouze pro tuto akci. Tradice výstavy LODĚ NA VODĚ začala na jaře
roku 2009. Úspěšně tak odstartovala nový a jedinečný koncept výstavy lodí, šitý na míru českému
a slovenskému trhu s přesahem pro celý středoevropský region. Na zrekonstruované náplavce
na břehu Vltavy v centru Prahy se za 8 let představilo více než 1 000 lodí, které si během osmi
ročníků prohlédlo přes 100 000 návštěvníků a hostů! Příští rok bude výstava sice menší, ale bude
zaměřená pouze na lodě a vše, co s nimi úzce souvisí. Jachty, plachetnice, motorové čluny, vodní
skútry, lodě a vybavení pro rybáře, potápěčská technika, oblečení, obuv a doplňky pro vodní sporty,
kluby, instituce a sportovní organizace, přístaviště, mola a zařízení pro vodní sporty, charter - pronájem plachetnic a motorových lodí, informace, kurzy, průkazy, možnosti a pravidla plavby, pojištění
a leasing lodí – to vše by se mělo na „nové“ výstavě na náplavce mezi Vyšehradem a Palackého
mostem objevit. Ve spolupráci s Českým svazem jachtingu bude organizován doprovodný program
zejména pro děti, mladé námořníky a jachtaře. Bude se jednat o jedinečné společenské setkání
výrobců, distributorů a prodejců jednotlivých značek lodí a lodního příslušenství, obchodních
partnerů, zákazníků a široké veřejnosti. Budou zde také instruktoři, školitelé, distributoři nových technologií v oboru, zástupci cestovního ruchu a v neposlední řadě sportovci a milovníci nových trendů.
Předpokládaná návštěvnost výstavy je 10 000–15 000 lidí. Pro majitele ﬁrem působících na lodním
trhu je výstava jedinečnou příležitostí jak oslovit zákazníky v atraktivním a výlučném prostředí přímo
v centru Prahy s možností předvést lodě na vodě. Více informací na www.lodenavode.cz.
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