
   Plachetnice Skippi 650  „Jupí IV“ je loď moderní a stabilní konstrukce vyrobená v roce 
2007 s race nebo cruiser oplachtěním. Kýl je spouštěcí, přívěsný motor Tohatsu 5 Hp. Pro 
vedení plachetnice je zapotřebí průkaz VMP (vůdce malého plavidla). 
 
Základní parametry.     délka     6,5m 
      šířka   2,5 m 
     výtlak   900 kg 
     plocha plachet 21 m2 cruiser,  genaker 25 m2 
        27 m2 race,    genaker 35 m2

     přívěsný motor 5 k (3,5 kW) 
       posádka   max.4 osoby (max 250 kg) 
Ceník Skippi 650 cruiser 

Termín - do 18.6.2016 
18.6.2016 – 
10.9.2016 

od 10.9.2016 –  

cena za týden 10.000,- Kč 13.000,- Kč 11.000,- Kč 

cena za víkend 3.600,- Kč 4.600,- Kč 4.000,- Kč 

cena za den 2.000,- Kč 2.500,- Kč 2.100,- Kč 

 
Kauce  15.000,- Kč/týden   (vratná po skončení pronájmu) 
Úklid       500,- Kč  (splatné při předání lodě zpět) 
                                                    
  
    Pro začínající a pokročilé závodní jachtaře 
  Kdo si chce vyzkoušet radost z vítězství nad ostatními loděmi nebo předjet loď svého 
kamaráda, může si půjčit loď s kapitánem nebo bez kapitána. Víkendový závod na 
Slapech je spojen se seznámením se základy startovní aktivity, závodní taktiky, závodního 
trimu lodě a pravidly fair sailing.  
  Víkendový pobyt začíná již v pátek seznámením s lodí, krátkou vyjížďkou a základy taktiky. 
V sobotu probíhá vlastní závod s vyhlášením výsledků a zhodnocením průběhu závodu. 
V neděli je možné pokračovat ve zdokonalování jednotlivých manévrů na lodi a souhře 
posádky.  
   Ubytování je možné zajistit v campu, v chatičkách nebo v hotelu. 
 
Termíny závodů v roce 2016 
 

04/6 První vítr Stará Živohošť, Atlantida  

18/6 Půlmaraton Stará Živohošť, Atlantida dálkový závod 

02/7  Pohár Atlantidy Stará Živohošť, Atlantida  

16/7  Slapský fičák Stará Živohošť, Atlantida  

23/7  Slapseidon Modrá loděnice, Ždáň  

30/7 Vánoční regata  Stará Živohošť, Atlantida dálkový závod 

06/8 Dvanáctka Stará Živohošť, Atlantida dálkový závod 

20/8 Španělská regata Stará Živohošť, Atlantida  

27/8 Truc regata Modrá loděnice, Ždáň dálkový závod 

03/9  Regata Laguna Modrá loděnice, Ždáň dálkový závod 

17/9  Poslední vítr Stará Živohošť, Atlantida dálkový závod 

    

    

 
Ceník Skippi 650 race a kapitána 

víkend bez kapitána 5.800,- Kč  

jeden den závodu 3.200,- Kč  

kapitán 3.800,- Kč/víkend 2.000,- Kč/den 

 
Kauce   10.000,- Kč/víkend   (vratná po skončení pronájmu) 
Úklid         500,- Kč              (splatné při předání lodě zpět) 
 


