
Vypsání závodu Českomoravské  pohárové  soutěže  tř. FINN  koef.4 
 

 

IIIZZZOOOGGGLLLAAASSSSSS   RRREEEGGGAAATTTAAA   

4. 6. –  5. 6.  2011 
CTL 111207 

1. Místo konání  

   Jesenická  přehrada  u  Chebu   loděnice   JACHTKLUB   CHEB. 

2.  Pořadatel: lodní třída : Finn –  kategorie  závodu  4P 

3. Kategorie reklamy  

a) Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 - "Reklamní kodex". 
b) Loď, která nese vlastní reklamu musí vlastnit licenci podle Individuálního Reklamního licenčního systému, 
pokud byl zaveden jejím národním svazem. (předpis ISAF 20.4.3) 
c) Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu. 

4. Pravidla 

a) Závody bude řízeny podle Závodních pravidel ISAF 2009- 2012. 

5.Časový plán závodu 

  

SOBOTA 4.6.2011          
  

9.00 – 10.00 hod Podávání   přihlášek k závodu 

10.30 hod. Zahajovací ceremoniál 

11.30 hod. Start první rozjížďky 

 Start  další  rozjížďky  určí   hlavní  rozhodčí 

18:00  Ukončení   prvního  závodu  a společné  posezení v klubu 

 loděnice    Jachtklub Cheb  

NEDĚLE 5.6.2011   
 
10.00. hod. 
 

 
Start další  rozjížďky 
 

 
 
 
 

14.30. hod. 

Start   další   rozjížďky určí  rozhodčí  
 
Žádná  rozjížďka nebude startována  po  14 hod. 
 

Ukončení  závodu a  vyhlášení  výsledků 

  

Plánuje se 6.rozjížděk v průběhu dvou dnů. 



6. Účast 
Každý závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 - "Kodex oprávnění". 

7. Plachetní směrnice 

Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci. 

8. Přihlášky, Registrace, Startovné 
Přihláška musí  být vyplněna  na místě při registraci. 

Při registraci závodník:  

 vyplní přihlášku  

 zaplatí startovné  

 předloží závodní licenci ČSJ pro rok 2011, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku. 
(pouze čeští závodníci)  

 předloží doklady podle ISAF Předpisu 19. (zahraniční závodníci)  

 Platný certifikát o proměření lodi se nevyžaduje 

 podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení Základních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, 
které jsou platná pro závod.  

U závodníka mladšího 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou osobou, která přebírá 
odpovědnost za závodníka.  
Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník 
používá odpovídá platným předpisům.  

Startovné: 400,- Kč /loď pro lodní třídu , Finn 

 
V ceně je účast v závodě, pořadatelská služba,ceny, jídlo a pití v rozsahu nabídky a  pobyt v areálu loděnice   
Jachtklub  Cheb   , náklady na ubytování nejsou zahrnuty v ceně startovného.  

Startovné při pozdním přihlášení : 600 Kč 

9. Ceny  
Trofeje budou uděleny za první, druhé a třetí místo v  absolutním pořadí, hodnotnou  věcnou cenu obdrží každý 

přihlášený  závodník.  

Závodníkům, kteří se nedostaví na slavnostní vyhlášení výsledků, nebudou předány ceny. 

Výsledkové listiny obdrží na  požádání  závodníci až po skončení závěrečného ceremoniálu. 

10. Bodovací systém 
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2. 

11. Televize a média 
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady. 

12. Odpovědnost a pojištění 

Závodníci startují v závodě Jarní závod na vlastní nebezpečí. Organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za 
osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká 
jakékoliv této zodpovědnosti. 

Loď se účastní závodu na vlastní nebezpečí,  náklady a  plně odpovídá za škody způsobené na majetku a 
zdraví dalších osob. ČSJ ukládá povinnost všem lodím nebo kapitánům lodí na všech závodech organizovaných 

pod ČSJ (koef. K1 a vyšší – včetně VPOZ) mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody s pojistnou částkou 
minimálně ve výši stanovené VV ČSJ (k 01/04/2009 = minimálně 9.000.000,-- Kč) 

Vyplněním a  podepsáním  přihlášky  závodník  potvrzuje, že má  uzavřeno  pojištění  odpovědnosti  v souladu se 
Soutěžním řádem  Českého jachetního svazu bod. č. 2.4. s minimální  pojistnou částkou 9 000 000,-Kč na závod. 

13. Podpůrné lodě 
Provoz doprovodných člunů pro jednotlivé týmy nebo závodníky nemusí být pořadatelem povolen.  

14. Kontakt pro  informace     Petr  Vikl               603552424              YACHT  CLUB   KLADNO        



                                                                                                                

 

 

      

 

 

 


