
 
Specielní plachetní směrnice pro setkání Finnařů na Seči - ročník 2006 

 
 
Místo konání závodu: Sečská přehrada-Ústupky, kotviště YC Pardubice ve dnech 15.-16.7.2006  
 
Závodní dráha a počet rozjížděk ( na vodě): 
 
Bude určeno pořadatelem při nástupu závodníků s ohledem na povětrnostní podmínky. 
Účastníci, kteří svou loď strojí méně často, mohou požádat o přidělení pomocníka tak, aby důstojně 
stihli začátek závodu. 
 
Při plavbě je doporučeno v maximální možné míře dodržovat základní pravidla jachtingu. 
Závodí-li však na Finnu dáma i v tomto roce platí, že má absolutní přednost plavby ať pluje 
kterýmkoliv směrem a jakoukoliv rychlostí. 
 
Všichni závodníci musí mít na sobě vhodné ochranné a záchranné prostředky od vyplutí do 
přistání. 
 
Střídání posádek na jedné lodi je dovoleno.     
 
Maximální povolený náskok v předu plující plachetnice je 50m. 
 
Úprava dráhy během plavby je možná a bude oznámena pořadatelem, pokud se mu to podaří včas 
technicky zajistit. Může se také týkat jen vybraných závodníků. 
 
V případě protestu  proti závodní komisi, nebo mezi závodníky se skládá protestné 2500,- v 
korunách, nebo v jiné volně směnitelné měně stejné hodnoty. Toto protestné je nevratné. 
 
Návrhy na spolupráci od případných sponzorů se příjmají. 
 
Zdravotní dozor na vodní hladině zajišťuje vlajková loď HZS (Hladinová záchranná služba)YC 
Pardubice. 
 
Všichni závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady. 
 
Závodníci jsou ve vlastním zájmu povinni dodržovat přiměřený pitný režim. 
 
Vyskytne-li se případ, že některá plachetnice nemá dosud uznané jméno, je možné zajistit 
dodatečně důstojné pokřtění lodi přímo v prostoru kotviště. 
 
Na vodě je třeba dbát zvláštního ohledu na plující plachetnice starší více jak čtvrt století a na 
závodníky, kteří se dosud pohybovali na vodní hladině zcela osamoceni, nebo na plavidle bez 
jakéhokoliv oplachtění. 
 
Po ukončení závodu bude na slavnostním nástupu stanoveno konečné pořadí v závodě losováním a 
předáním cen dle zvláštních pravidel. 
 
Některé ceny mohou být předány již u společného večerního setkání na určeném místě. 
 

Závodní komise 
Seč  12. června 2006 
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