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6. ročník
Letos zavítáme na malebnou Seč na řeku Chrudimku. Na jejích
skalnatých bocích se nacházejí zříceniny hradů Vildštějn a Oheb.
Leží v chráněné krajinné oblasti Železných hor, na okraji
Českomoravské vrchoviny se zachovalými lesy, skalami, potoky a
naučnými stezkami. V nedalekém okolí je mnoho historických
budov a památek, několik hradů a zámků, rozhledny a skanzen.
Hluboké lesy protíná množství turistických, cyklistických a
běžkařských tras a stezek a nechybí ani koňské stezky. A samotná
Seč nabízí možnosti přírodního koupání, potápění, rybolovu,
surfování a samozřejmě….. jachtaření!
Že to zní pohádkově? Vždyť EVROPACUP pohádkový je, je to
nejpopulárnější závod Evropářek a Evropářů…. (dokončení na
konci pozvánky)

Prosím přihlašujte se na stránkách ČSJ:
http://www.sailing.cz/kalendar.php?detail=8252

Evropářky, Evropáři, příznivci: JSTE ZVÁNI!

Malý historický exkurz:

To nejdůležitější, samotný nápad, měli pořadatelé v
Chomoutově v roce 2007, kde tento svátek vzniknul
a regaty se zúčastnilo hned první rok 28 závodníků.
Štafetu převzalo maškarní Těrlicko, kam v roce 2008
přijelo ještě o závodníka více než do Chomoutova.
Třetí velkorysý ročník s noční lampiónovou
rozjížďkou proběhl na slovenském Senci za účasti 22
lodí. Rok 2010 je rokem nezapomenutelné Prahy, na
kterou nezapomene 45 závodníků. Loňský rok se
třicet Evropářek a Evropářů sjelo do Unescem
zařazené Kroměříže, kde na místním bagráků
proběhl dnes už legendární večírek na malinkatém
ostrůvku.

…… V dosavadních pěti ročnících třikrát triumfoval
Marra, na slovenském Senci byla nejlepší Petra
Šmídová a loni na Bagráku Jakub Rozsypal... Kdo
zažije letošní listopadovou koupel v Seči? EvropaCup
postupně navštíví všechny krásné vody a jachtařské
klubovny naší země, kde mají jachting rádi a lodní
třída Evropa věří, že Ty budeš u toho! Letos na Seči!

..a nyní dokončení z první strany. Proč je Evropa Cup nejpopulárnější regatou Evropářek a Evropářů?
Protože je esencí toho, o čem je jachting. Jachting je o…
O kamarádství, větru, vlnách, zapadajícím a vycházejícím slunci na obzoru, o tichu, o souznění s přírodou, o
krásných večerech na lodi, v klubovnách anebo ve dřevem vonící dílně. O závodech, regatách,
šampionátech, mistrovstvích a olympiádách. O začínajících jachtařích předškolního věku po zkušené
námořní vlky obeplouvající zeměkouli, o opálených dívkách na bílých lodích. O chytrých takticích,
radiotelegrafistech, navigátorech, o znalcích počasí a vod, ale také o šikovných rukou, konstruktérských
vědomostech a improvizačních schopnostech. O nekonečném cestování mezi jednotlivými závody, o
nekompromisních a tvrdých sportovních soubojích, o napětí, nervozitě a vypětí, fyzickém a psychickém
vyčerpání, ale také o horečném technickém vývoji počínaje kevlary, karbony apod. a konče super výkonnou
počítačovou technikou. O rozběsněných vlnách, zuřícím počasí, boji o záchranu života, o zlomených
stěžních, roztrhaných plachtách a potápějících se lodích.
Především o krásném sportu na rybnících, přehradách, jezerech, mořích a oceánech, o sportu ve vedrech u
pobřeží Afriky nebo o sportu v ledové tříšti na severním Baltu.
To všechno je jachting. Jachting je životní styl. Svátkem Evrop je Evropa Cup! Letos na Seči!

V pátek 9.11. v podvečer se uvidíme na Seči!

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Stránky klubu: www.ycpardubice.cz

