Vypsání závodu
Nepotřebné údaje každého vypsání:
Kde? Velké Dářko – Moře Vysočiny
Kdy? Minuty se vlečou, 11. listopad se blíží
Co? Evr-1 VPOZ (dovez si loď a jedeš)
Pořadatel? Dářko team
Hlavní rozhodčí? Franta Kuzma
Ředitel závodu? Big Boss
CTL? 162008
Za kolik? 399,- Kč s DPH

„Prej ráno budu v pohodě, teď se jenom vyspim,
jenže ráno blbě od žaludku, víš co tim myslim.”
Tři slova – Leoš Mareš
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Domácí úkoly:
Každý má za úkol si z brambory připravit „bramborové razítko“, kterým
stvrdí své přihlášení k závodu Evropa Cup 2016.
Pokud si někdo zapomene razítko doma, nebo by mu náhodou nepřežilo arktickou
noc na Dářku, bude muset tvořit znovu. Brambory budou k dispozici u přihlášek.
Při přihláškách, na zahájení a při kožichové přehlídce je důležité nahodit
společenský oděv Leoše Mareše.
UPOZORNĚNÍ pro Extrémisty: „Bobr se za kožich nepočítá!“. Jinak je vše
povoleno.

Závodníci mají povinnost si dovést loď, jinak je čeká penalizace. Podrobné
informace o výši trestu budou řečeny na nástupu.

„Není mi horko bejby, tak si na to zvykni!“
Pán Kožichů – Leoš Mareš
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Rozvrh závodu:
Pátek
- Zajížďkový večer – Kontrola stavu kapalin, kontrola kamarádů

Sobota
- 8:59-9:57 hod – Hoď se do kožichu, dones si razítko a doraz na
přihlášky!
- 11:03 hod – Nástup kožichové reprezentace, společné foto
- 13:05 hod – Začátek poměřování sil
- Dopingová kontrola
- Poměření sil na souši
- Strava kožešníků
- Kožichová přehlídka za rytmu Leoše
- Kulturní večer

Neděle
- 7:00 hod – Budíček
- 7:14 hod – Rozcvička
- 7:59-11:00 hod – Rozmrazování sportovního vybavení, hledání
kamarádů
- 12:01 hod – Vyhlášení vítězů a poražených

„Tak plán bychom už měli a co realizace“
Karibik - Leoš Mareš
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Stravování
Bar bude.
Pátek – pochoutka z udírny
Sobota – strava kožešníků
Neděle – něco na žaludek

Ubytování
K dispozici bude elektrická přípojka (do doby než bude přetížen jistič).
Možnost spaní na pokojích – postel nebo na zemi (celkem asi 15 míst).
Další spaní na klubovně. Nutné: karimatka, spacák, prostěradlo.
Kdo bude mít zájem o lůžko, ozvěte se na email: kafka.richard@seznam.cz.
Omezený počet míst! Kdo dřív píše, ten dřív leží!
Samozřejmě je možnost se ubytovat v blízkých Škrdlovicích.
Odkaz zde: http://www.skrdlovice.cz/moznosti%2Dubytovani/os-4146/p1=2903

„Tak jsem asi druhej, to teď asi letí. Lepší je bejt druhej, než třetí.“
Lži jsou jako déšť - Leoš Mareš
EVROPA CUP 2016 – VELKÉ DÁŘKO
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O Vysočině

Vysočina (dříve Vrchovina nebo Česko-moravská krabatina) je Bohem zapomenutá
země, ležící mezi dvěma velmocemi, Čechami a Moravou, kde vystrčíte nos za
branku od domu a sežere vás liška. Vysočina trpí takzvaným mongoloidním
komplexem (Mongolsko leží také mezi dvěma velmocemi – Ruskem a Čínou).
Politický systém
Vysočina je republika prezidentského typu. Hlavním městem je Nové Veselí, které
si zvolil za své sídlo prezident Miloš Zeman. Největší město je Žďár nad Sázavou,
další významnou aglomerací je metropole Škrdlovice. Populace republiky se
odhaduje na 13 miliónů slepic, 3 milióny ovcí, 1 milion lidí, sto tisíc prasat a
jednoho prezidenta.
Geografie - příroda
Na Vysočině roste převážně kleč a kosodřevina, s občasným výskytem zakrslých
forem jalovce karaka a jedle kawakami, které lemují břehy jezer.
Jediný zbytek lesa se nachází v okolí hlavního města, ale ten slouží výhradně
prezidentu Zemanovi k objímání stromů. Zvěřina je zde podobná jako v okolních
mocnostech, jen v prezidentském lese je zvýšený počet novinářských hyen.

„Někdo se venku bojí velkejch psů,
já se bojím změřit obvod svejch bicepsů.”
Svalnatec - Leoš Mareš
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Proč zrovna brambora a kožich?
Je to jednoduché. Vysočina je jedna ze zemědělsky nejpříznivějších oblastí, kde
pěstování brambor činí skoro 40% všech pěstovaných brambor v ČR. Zemědělská
půda tvoří asi 60% rozlohy kraje a jedná se o největší podíl v rámci krajů.
Nejvíce vhodná oblast na Vysočině pro jachting je okolí Žďárských vrchů, kde je
nejchladnější a nejvlhčí klima.

Kudy na Dářko?
Všechny cesty vedou k moři. Nejzajímavější cesta vede přes obec Komárovice,
Bobrová, Kundelov, Švábov a Kožichovice.

Přihlášení
Je zapotřebí se přihlásit na stránkách ČSJ.
Pokud tak někdo neučiní do 31. 10. 2016, bude mu navýšena cena startovného
na 499,- kč.
Odkaz: https://www.sailing.cz/prihlasit.php?ctl=162008

„„Já sedím naproti, je to zvláštní pohled,
když si člověk rozšíří, o tobě svůj rozhled.”
Letadla v břiše - Leoš Mareš
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