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Plachetní směrnice 
 

1. Vývěsní tabule a změny plachetních směrnic 
Vývěsní tabule bude u vchodu do klubovny JO TJ LS Brno. 
Změny plachetních směrnic a další pokyny budou zveřejněny na této nástěnce. 
Závodní komise může změnu plachetních směrnic na vodě vyhlásit ústně, ale provede to 
takovým způsobem, aby s ní byli seznámeni všechny lodě, kterých se změna týká. 
 

2. Lodní třídy, vlajky, počet rozjížděk, přiřazení tratě 
třída vlajka  Počet 

rozjížděk 
max 
denně 

počet 
kol 

Návětrná 
značka 

target time 

VAURIEN V  
(Victor) 

 

10 5 3 Oranžový 
válec 

30 minut 

VAREO R  
(Romeo) 

 

10 5 3 Oranžový 
válec 

30 minut 

VISION W 
(Whisky) 

 

10 5 2 žlutá 
koule 

25 minut 

FEVA F 
(Foxtrott)) 

 

10 5 2 žlutá 
koule 

25 minut 

TERA T  
(tango) 

 

10 5 2 červená 
koule 

20 minut 

 
3. Tvar tratě a značky 
 
      (1A)                        - VAURIEN            
 

      (1B)                         - VAREO/ VISION/ FEVA 
 

      (1C)                        – TERA 
 
 
 
        (PB)-------(LB)                  (c) 
                                        Brána                             /   Cíl 
       / 
                      (s)-----------------------------(ZK)  
            Start                  

 
Značky brány budou oranžové/nafukovací válce 
Startovní značka bude žlutá nafukovací koule,  
Cílová značka bude modrá nafukovací koule. 
Start bude mezi stožárem lodě ZK na pravé straně a startovní značkou na levé straně. 
Cíl bude mezi stožárem lodě ZK a cílovou značkou. 
Pokud bude místo prámu použit člun bez stožáru, potom rozhodujícím bodem na člunu ZK 
je osoba stojíce nejblíže k přídi člunu 
Lodě musí návětrnou značku (svoji značku 1) minout levobokem. 
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4. Počet kol a cílový limit 

VAU, VAREO Plná trať (3 kola): start - 1 - brána  - 1 - brána - 1 - brána - cíl 
Omezená trať (2 kola): start - 1 - brána - 1 - brána - cíl 

VISION, FEVA, 
TERA 

Plná trať (2 kola): start - 1 - brána - 1 - brána - cíl 
Omezení trať (1 kolo): start - 1 - brána - cíl 

 

Loď si může vybrat, zda pojede plnou trať nebo omezenou trať. Lodě, které dokončí 
omezenou trať, budou hodnoceny hůře, než lodě, které dokončí plnou trať. Loď, které si 
vybere pouze omezenou trať, musí toto oznámit ZK v cíli například vtyčením palce. 
Cílový limit je 9 minut. ZK může lodě, které nedokončí v limitu bodovat podle jejich pořadí 
po prvním kole. 
 

5. Startovní procedura 
Startovní procedura podle pravidla ZPJ 26 je změněna následovně: 
Vlajka třídy bude vztyčena před nebo společně s vyzývacím znamením a bude spuštěna 
s nebo po startovním znamení. Neplatí žádný startovní trest (= jako při použití vlajky P). 
Pokud ZK rozhodne o použití startovního trestu (vlajka I nebo U nebo černá vlajka), bude 
tato vlajka vztyčena a spuštěna společně s vlajkou třídy. 
 

Znamení Čas do startu: Znamení Vztyčení vlajky Spuštění vlajky 

Výzva 3 minuty 3 dlouhé vlajka 3 (modrá)  

Příprava 2 minuty 2 dlouhé vlajka 2 (červená) vlajka 3 dolů 

Poslední minuta 1 minuta 1 dlouhý vlajka 1 (žlutá) vlajka 2 dolů 

Start 0 1 dlouhý  vlajka 1 dolů 

 
ZK může doplnit další zvuková znamení: 30 sekund (3 krátké), 20 sekund (2 krátké), 10 
sekund (1 krátký), posledních 5 sekund (po jednom krátkém). 
 
6. Bodování 
Závod bude bodován nízkobodovým hodnocení dle Dotatku A s tím, že, když jsou odjety:  

1 – 3 rozjížďky bez škrtání 

4-7 rozjížděk 1 škrtání 

8 (a více) rozjížděk 2 škrtání 
 

7. Tresty 
Alternativní tresty: Trest pro porušení pravidel části 2 je jedna-otáčka (toto je změna 
44.1). Navíc platí dodatek T (Dobrovolný bodový trest a Arbitráž) 
  

8. Nedovolený pohon 
Platí dodatek P (pumpování) s tím, že všechny tresty (P2.2 a P2.3) jsou změněny tak, že 
platí jako první trest (P2.1 – vždy pouze dvou-otáčkový trest) 
 

9. Protesty a protestní čas 
Protestní časový limit je 30 minut po dokončení poslední lodě poslední rozjížďky dne 
nebo po té, kdy je na vodě signalizováno AP nad A nebo N nad A. Pokud je AP nad A 
signalizováno na břehu, tento protestní limit je 15 minut.  
Protest nemusí být podán na protestním formuláři. Za písemný protest je také považován 
protest zaslaný e-mailem. Protestující je povinen upozornit hlavního rozhodčího osobně 
nebo telefonem nebo zasláním sms. (toto je doplnění ZPJ 61.2)  
 
2017-09-08, Marek Pavlovský 


