
 

Speciální plachetní směrnice pro letní Setkání Finnařů  Seč 2014 
 

Místo konání závodu: Sečská přehrada -Ústupky, sportovní areál YC  ve dnech 12.-13.7. 2014.  
 
 
Zdravotní způsobilost: 
Každý závodník je povinen prokázat se jakýmkoliv dokladem od lékaře, že je zdravotně schopen 
účasti na jachtařském závodu. 
 
 
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 ISAF 
2013-16. V případě jakýchkoliv kolizí, škod a následků se při posuzování míry odpovědnosti a 
zavinění bude vycházet právě z těchto pravidel a platných plavebních předpisů. Doporučujeme 
tedy podobným situacím předcházet (vždyť jde o setkání, nikoliv závody v pravém slova smyslu) a 
dodržovat některá speciální doporučení vhodná pro tuto akci: 
 

1) Na vodě dbejte prosím na ostatní plovoucí, zvláště na koupající se, rekreační plavidla všech 
typů, na účastníky, kteří se běžně neúčastní jachtařských závodů atd. 

2) Závodí-li na Finnu dáma, je slušné poskytnout ji přednost plavby ať pluje kterýmkoliv 
směrem a jakoukoliv rychlostí. 

3) Střídání posádek na jedné lodi je dovoleno, pokud má každý zaplaceno startovné.     
4) Netrhejte partu a nežeňte se zbytečně dopředu, stejně o Vašem umístění nakonec rozhodne 

los. 
5) Úprava dráhy během rozjížďky je ze závažných důvodů možná a bude oznámena 

pořadatelem. 
6) Závodníkům je ve vlastním zájmu doporučeno dodržovat přiměřený pitný režim. 
7) V případě protestu proti závodní komisi nebo mezi závodníky se skládá protestné 3000Kč. 

 
 
Zdravotní dozor na vodní hladině zajišťuje HZS (Hladinová záchranná služba)YC Pardubice. 
 
Upozornění: Všichni závodníci musí mít na sobě vhodné ochranné a záchranné prostředky od 
vyplutí do přistání. 
 
 

Všichni závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí a na vlastní zodpovědnost!!! 
 
 
 
Po ukončení závodu bude na slavnostním nástupu stanoveno konečné pořadí v závodě losováním a 
předáním cen dle zvláštních pravidel. Oficiální výsledky dle pravidel pro VPOZ budou dodatečně 
předány ČSJ k evidenci.  
 
Některé ceny mohou být předány již u společného večerního setkání v klubovně YC. 
 
 
Seč  15. června 2014                                                                                                       Závodní komise 


