
TJ Sokol Tovočov - oddíl jaclrtingu

Vypsání jocheŤních zóvodŮ v ?oce 2016 štěrkovišŤě Tovočov:

Jorní sokolskó regoto: ?8.-?9.květen- Vou-4KP*Vou K3M,
Q-2.
Podzimní regota: 17.-18. zóří-Yau-6 Inter.,Yau 7P, Q 2,

Podmínky jochetního zóvodu:
a) Závodí se podle providet ISAF - 2013 - 2a1.6 o soutěžního řódu ČSJ,

vypsóním zóvodů o vyhlóšky zóvodní komise;
b) Počet rozjížděk min. tři o dóle vyhlóšených před zóvodem:
c) Všechno plovidlo musí být řódně oznočeno podle Vyhló.šky MD o poznóvacích

znqků plovidel no vodních cestóch v ČR o lodní třídy;
d) Stortovné: Vqu K4+6+7- 50O Kč. zdvod v Q-2 sŤortovné 1OO Kč
e) ProŤesŤ podle ZP vklod-100 Kč;
f) první tři posódky obdrží věcné ceny, při účosŤi min. pěti lodí;

Oddíl poskytne dvě tepló jídlo, ubytovoní ve dvou ložnicích zo osobu 50 Kč,
zo ouŤo, sŤon, přívěs 50 Kč, připojení no elekŤřinu (přívěs) 5O,-Kč-2 dny:

JURY regoty: ředitel - Vlostimil Kohn, předsedo OJ TJ Soko] Tovočov;
hlovní rozhodčí - Lubomír Svozil z OJ TJ Sokol Tovočov;
dolší rozhodčí budou jmenovóni před regotou;
poklodní. hospodóřko - Dogmor Kvopilovó z Otr TJ Tovočov;
zóchronnd sužbo s licencí - sponzor OJ - Joromír Hnízdil.

Přeborníkem Ol. kroje bude vyhlóšeno posódko v LT- Vou z oddílu nebo
klubu jochtíngu O|omouckého kroje.

Čosový rozvrh : soboto: 10.30 h - uzóvěrko přihlóšek;
10.40 h - slovnostní nósŤup, (vlojka, hymno);

11.00 h - plónovoný čos pro vyzývací znomení
první rozjížd'ky v sobotu í v nedělí.

JAK SE NA LODĚNICI DOsTANETE:
od přerovo v Tovočově no křižovotce u outobusového nódroží vlEvo do Anníno, od
Prostějovo VPRAVO -cco 500 m - v Ánníně u kopličky odbočíte do zókazu vjezdu
Skošovskó jezera, přes Mlýnslcý nóhon VLEVO o po 60m VPRAVO-dále směrníky.

upozoŘNĚNÍ t BuDETE sE NAcH ÁzEr v DoBývÁcÍm pposroRu TřBy
šrĚnropísKu _ MLl^o wzNÁčEruÉ romuNrKAcE A pLocly JE zÁR^z
VSTUPU, KOUPÁNÍ Á RYBOLOVU BEZ POVOLENÍ.

Srdečně zvou pořodatelé oddílu jochtingu TJ Sokol Tovočov.


