
YACHT CLUB Dvořiště - Lišov pořádá v roce 2019 na rybníku Dvořiště následující závody 
 

1 - 2.6 CTL191305 17 - 18.8 CTL191320 

JIHOČESKÝ POHÁR +KRAJSKÝ PŘEBOR 
LT a koeficient: Q-4K,Q-3C,Evr-2 

Ředitel závodu: Ing.Chmel Václav 

Hlavní rozhodčí: Kovařík František 
Startovné: 400,-Kč 
Počet rozjížděk: 6 

MODRÁ STUHA DVOŘIŠTĚ 
LT a koeficient: Q-1,Evr-2,Pir-2 

Ředitel závodu: Brůžek František 
Hlavní rozhodčí: Kovařík František 

Startovné: 200,-Kč 
Počet rozjížděk: 6 

 
 

 
 

Závody budou řízeny dle platných Závodních pravidel jachtingu, Všeobecných plachetních směrnic soutěžního řádu, plachetními směrnicemi 
platnými pro daný závod a vyhláškami Závodní komise. Přihlášky budou přijímány první den závodu v místě pořádání závodu v loděnici 
YC Dvořiště od 8.30 do 10.00 hodin.Nástup závodníků a zahájení závodu bude v 10.15 hodin. 
Předpokládaný start první rozjížďky je plánován na 11.00 hodin. Další rozjížďky dle dispozic Závodní komise 
Ceny-první tři posádky ve vypsaných LT obdrží věcnou cenu 
Ubytování a stravování je možné v areálu loděnice ve vlastních ubytovacích prostředcích.Dále je možné se ubytovat v sousedním kempu. 

Srdečně zveme závodníky a všechny příznivce jachtingu k rybníku Dvořiště, jedné z nejkrásnějších jachtařských vod na jihu Čech. 

Kromě dobrého sportovního zážitku, kvalitního a zkušeného týmu pořadatelů je pro Vás připraveno zázemí 

našeho stále se rozrůstajícího areálu loděnice. 
Těšíme se na Vaší návštěvu. 

Všem následně uvedeným děkujeme za pomoc při opravě techniky potřebné při pořádání závodů, 

dále za pomoc při opravách a údržbě loděnice i přilehlých prostor. 

■ Město Lišov ■ Rybářství Třeboň Hld. a.s. ■ Autokemp Na Borkách Dolní Slověnice ■ 

                                      Elli spol. s.r.o. Lišov■Zemědělské služby Dynín a.s.■ Václav Karpianus Truhlářství, Lišov  

■ Delnet cz s.r.o. České Budějovice ■ Stavitelství Matourek s.r.o. Rudolfov ■ 

■Moana s.r.o. Lišov ■ Steinbauer Lechner s.r.o. Sosní ■ Aspera spol. s.r.o. České 

Budějovice ■Pražma spol. s.r.o. České Budějovice ■ 

■ Durad s.r.o. Horní Miletín ■ APP-Projekt s.r.o. České Budějovice 

■Renalis s.r.o. Lišov ■ Restaurace Na Obci Lišov ■ 

YCDL 


