
Pravidla pro stání v ježku JO 

 

1. Nárok na stání v ježku mají lodě členů, kteří měli zajištěné stání v minulém roce za 
předpokladu splnění těchto podmínek: 

1.1 Zaplacené příspěvky na předchozí rok v plné výši 

1.2 Splněná/zaplacená brigádnická povinnost 

1.3 V minulém nebo v předminulém roce byla loď na vodě a provozuschopná alespoň 
jeden měsíc; nebo byl v minulém roce zaplacen kromě všech další poplatků a 
příspěvků zvláštní příspěvek udržující nárok na stání ve výši 5000Kč.  

1.4 V posledním roce, kdy byla loď na vodě, se loď (nevztahuje se na majitele) 
zúčastnila alespoň jedné společné akce nebo závodu pořádané na přehradě (akce 
není spuštění lodi na vodu a její vytažení z vody). 

 Nárok se váže na osobu a loď a s prodejem lodě jinému majiteli nárok zaniká. Výjimkou je 
"výměna" lodi stejným členem (tj. táž osoba jednu loď prodá , odveze z areálu LS a jinou si 
místo ní koupí) 

 Pro první rok platnosti těchto pravidel (r. 2015) se podmínka 1.4 nepožaduje 

2. Pokud nárok na stání členovi JO zanikne, bude místo nabídnuto prvnímu v pořadí ze 
seznamu zájemců. Seznam zájemců vede určený člen výboru JO. Požadavek na zařazení 
do seznamu lze vznést kdykoliv. Žadatel o zařazení do seznamu nemusí být členem JO . 
Pořadí v seznamu bude sestupné podle počtu přiřazených bodů.  Body budou přiřazeny 
podle následujících pravidel: 

2.1 Počet účastí na společných akcích nebo závodech pořádaných na přehradě (1bod 
za každou akci, u těch, co nemají loď na vodě, se počítá i osobní účast, jinak jde o 
loď) 

2.2 Doba členství v JO (2body za rok členství) 

2.3 Doba, po kterou je loď neprovozuschopná (-1bod za každý rok, kdy loď byla na 
suchu v areálu loděnice, vyjma roku prvního) 

2.4 Při rovnosti bodů rozhoduje dřívější doba podání žádosti o stání  

3. Místo, na nějž má někdo nárok, ale které z jakýchkoliv důvodů neobsadí, aniž by jeho nárok 
zanikl, bude za níže uvedených podmínek považováno za místo pro „hosta“ a nabídnuto 
prvnímu v seznamu zájemců (nebude-li mít zájem, pak druhému atd.) v režimu "hostování" 
v ježku. V případě vzniku místa pro hosta ztrácí člen možnost svůj nárok v daném roce 
uplatnit. "Host" v ježku má stejná práva i povinnosti jako všichni ostatní kotvící v ježku, 
vyjma nároku na stání v dalším roce. Místo pro "hosta" vznikne, když člen, jenž má na 
místo nárok: 

3.1 oznámí, že v daném roce již místo nevyužije 

3.2 neumístí loď do ježka do 15.5. a neoznámí určenému členovi výboru JO jiný termín  

3.3 neumístí loď do ježka do 31.7. 


