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Vypsání	
  závodu	
  	
  
Závod
CTL
Lodní třídy
Pořadatel

Krajský přebor
182102
Q-4K, RsF-4K,RsV-4K,LaR-3M,LaS-3M,L47-3M,Q-3M,RsT-3M,RsV-3M,RsF3M,Lar-2
Jachtklub Brno z.s. ve spolupráci s JO TJ LODNÍ SPORTY BRNO a
Krajským svazem jachtingu Jihomoravského kraje

Datum

Sobota 14.4 - neděle 15.4.2018

Program

Sobota:
10:00-11:00 Registrace
11:00 briefing
12:00-17:00 Rozjížďky
Neděle:
10:00 briefing
10:30-14:00 Rozjížďky
Vyhlášení ihned po dokončení rozjížděk

1. Pořadatel a místo konání
Pořadatelem závodu je Jachtklub Brno z.s. ve spolupráci s JO TJ LODNÍ SPORTY
BRNO a Krajským svazem jachtingu Jihomoravského kraje. Závod se uskuteční na
brněnské přehradě.
2. Pravidla
Platí závodní pravidla tak, jak je definováno v závodních pravidlech jachtingu
3. Přihlášky
Loď se přihlásí podáním přihlášky (standardní přihlášky ČSJ nebo vyplněním hromadné
přihlášky) a zaplacením startovného v průběhu registrace.
V případě mládežnické posádky (=kapitán lodě nedovršil první den závodu 18 let), musí
být přihláška podepsána dospělou osobou. Tato dospělá osoba musí být po celou dobu
závodu přítomna.
Startovné pro jednoposádkovou loď je 200,-Kč, pro dvouposádkovou loď 300kč.

Startovné bude darem pro charitativní akci „Plachtíme pro
Fanu“. Výtěžek bude předán jako podpora zraněnému
sportovci – triatlonistovi Františku Kubínkovi a použit na
podporu jeho pobytu v rehabilitačním ústavu v Kladrubech.
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4. Prohlášení kapitána lodě
Přihlášením se k závodu kapitán lodě prohlašuje:
- že se bude řídit závodními pravidly,
- že všichni členové posádky jsou zdravotně způsobilí a
- že on nebo jeho loď má sjednáno platné pojištění odpovědnosti s minimálním krytím 9
mil. Kč.
5. Zrušení závodu z důvodu nedostatečného počtu přihlášených lodí
V případě nedostatečného počtu přihlášených závodníků v jednotlivých lodních třídách
může pořadatel pro ně závod zrušit.
6. Odpovědnost
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel, nebo jakákoli strana
podílející se na organizaci závodu, se zříká jakékoli zodpovědnosti za zranění, smrt,
osobní nebo materiální škodu, ztráty nebo náklady vzniklé z jakékoliv příčiny, včetně
nedbalosti, ve spojení se závodem nebo po závodě.

Krajský přebor 2018

Plachetní	
  směrnice	
  
1. Vývěsní tabule a změny plachetních směrnic
Vývěsní tabule bude poblíž klubovny Jachtklubu 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. Tvar tratě a značky
3 kola :
start - 1bílá – 2 modrá – 3 červená
-1 bílá - 3 červená
- 1bílá – 2 modrá – 3 červená – cíl
2kola :
start - 1bílá – 2 modrá – 3 červená
-1 bílá - 3 červená- cíl
Značky dráhy budou barevné nafukovací válce.
Startovní a cílová čára bude sodná - mezi žlutou startovní značkou a lodí rozhodčích.
Znamení bude dáno lodi rozhodčích.
3. Lodní třídy, vlajky, počet rozjížděk, přiřazení tratě
třída

vlajka

Počet
rozjížděk

max
denně

počet
kol

Trať

target time

LASER
RADIAL+47

R
(Romeo)

6

4

3

1-3-1-23-1-3

30 minut

6

4

3

1-3-1-23-1-3

30 minut

LASER
LASER
STANDARD
	
  

OPTIMIST

O
(Oscar)

6

4

2

1-3-1-2-3

25 minut

VAREO

V
(Victor)

6

4

3

1-3-1-23-1-3

30 minut

FEVA

F
(Foxtrot)

6

4

2

1-3-1-2-3

35 minut

4. 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).
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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
Výzva
Příprava
Poslední minuta
Start

Čas do startu:
3 minuty
2 minuty
1 minuta
0

Znamení
3 dlouhé
2 dlouhé
1 dlouhý
1 dlouhý

Vztyčení vlajky
vlajka třídy
vlajka 2 (červená)
vlajka 1 (žlutá)

Spuštění vlajky

vlajka 2 dolů
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).
5. Posunutí značky dráhy v průběhu rozjížďky
Pokud ZK posune značku dráhy před tím, než vedoucí loď zahájí daný úsek, nebude tuto
změnu signalizovat (toto je změna ZPJ 33).
6. Bodování
Závod bude bodován nízkobodovým hodnocení dle Dotatku A s tím, že, když jsou odjety:
1-3 rozjížďky – neškrtá se
4 a více rozjížděk – škrtá se jedna rozjížďka
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 musí být podán písemně.
Kontakty:
Filip Dvořák
Ivo Sláma

rozhodčí
ředitel

602 359 298

i.slama@seznam.cz

Krajský přebor 2018
Hromadná přihláška k závodu
Svým podpisem se zavazuji, že se budu řídit Závodními pravidly jachtingu, potvrzuji, že mám uzavřeno platné pojištění
odpovědnosti s minimální pojistnou částkou 9.000.000,- Kč a že všichni členové posádky jsou zdravotně způsobilí.
Typ lodě a číslo plachty

Podpis kapitána

Odpovědná
osoba *)

Kapitán a členové posádky (+ platná registrační čísla)

Kontakt na kapitána (email, telefon)

Uhrazeno startovné ve výši

Typ lodě a číslo plachty

Podpis kapitána

Odpovědná
osoba *)

Kapitán a členové posádky (+ platná registrační čísla)

Kontakt na kapitána (email, telefon)

Uhrazeno startovné ve výši

Typ lodě a číslo plachty

Podpis kapitána

Odpovědná
osoba *)

Kapitán a členové posádky (+ platná registrační čísla)

Kontakt na kapitána (email, telefon)

Uhrazeno startovné ve výši

Typ lodě a číslo plachty

Podpis kapitána

Odpovědná
osoba *)

Kapitán a členové posádky (+ platná registrační čísla)

Kontakt na kapitána (email, telefon)

Uhrazeno startovné ve výši

Typ lodě a číslo plachty

Podpis kapitána

Odpovědná
osoba *)

Kapitán a členové posádky (+ platná registrační čísla)

Kontakt na kapitána (email, telefon)

Uhrazeno startovné ve výši

*) Jméno (čitelně) a podpis odpovědné osoby, pokud je kapitán lodě mladší 18 let

