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VYPSÁNÍ ZÁVODU  
NOTICE OF RACE  

 
 
 
 
 

 
 
 



1. MÍSTO KONÁNÍ  
 
Místem konání je YC Dyje Břeclav, Nové Mlýny – Pavlov, Česká republika 
 
 
2. LODNÍ TŘÍDY A KOEFICIENTY  
 
Závod je určen pro lodní třídu: Q-4P 

 
 

3. POŘADATEL 
 
Pořadatelem je YC Dyje Břeclav 
 
Ředitel závodu:                Jiří Krabička  
Hlavní rozhodčí:      Kateřina Nedbalcová 
 
 
4. KATEGORIE REKLAMY   
 
Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 – „Reklamní kodex“. 
Po plachetnicích může být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu po stranách trupu. 
 
 
5. PRAVIDLA 
 
Závod bude řízen podle: 
- Závodních pravidel ISAF 2013-2016, jejich Dodatků a všech jejich změn schválených ISAF, 
- Plachetních směrnic, 
- Vypsání závodu, 
- Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd, 
- Vyhlášek závodní komise a protestní komise. 
- Soutěžního řádu ČSJ v platném znění 
 

 
6. ÚČAST 
 
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 – „Kodex 
oprávnění“. 
 
 
7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE 
 
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při 
registraci, zaplacení startovného a předložením následujících dokladů: 
- Závodnickou licencí pro rok 2014, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku. 
- Zahraniční závodníci předloží doklady podle ISAF předpisu 19 – „Kodex oprávnění“ 
- Potvrzení (pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. 
 
Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení 
Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro tento závod.  
Přihláška závodníků ve věku do 18 let musí být 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.  

 
 
8. STARTOVNÉ 
 
Startovné je:                        350,- Kč 
Startovné musí být zaplaceno při registraci. 
Startovné nezahrnuje poplatky za ubytování v kempu YC Dyje. Tyto poplatky budou účtovány podle 
ceníku YC Dyje. 
 
 
9. MĚŘENÍ 
 
Náhodné kontrolní měření může být provedeno na kterékoliv lodi, jejích plachtách a výstroji a 
v kterékoliv době během konání závodu. 
 
 
10. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU 
 
Sobota 20. 9. 2014 
8.00 – 9.30       Registrace závodníků  
10.00                Zahájení závodu  
11.30                Start 1. rozjížďky dne 
                            
Neděle 21. 9. 2014 
9.30                  Start 1.nedělní rozjížďky 
Žádná rozjížďka nebude startována v neděli 21. 9. 2014 po 15:00 hod. 
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků 
 
 
11. PLACHETNÍ SMĚRNICE  
 
Plachetní směrnice k dispozici závodníkům při registraci. 
 
 
12. POČET ROZJÍŽD ĚK 
 
Počet rozjížděk: 7 
 
 
13. ZÁVODNÍ PLOCHA 
 
Závod se uskuteční na ploše přehrady Nové Mlýny poblíž YC Dyje (Pavlov). 
 
 
14. BODOVACÍ SYSTÉM 
 
Bude užit nízkobodový systém, pravidlo A2. 
 
15. PROTESTNÍ KOMISE 
 
Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti YC Dyje. 



16. CENY A KATEGORIE  
 
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí každé LT.   
 
 
17. TELEVIZE A MÉDIA  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez 
jakékoli náhrady. 
 
 
18. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  
 
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady a plně odpovídají 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) mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody 
s pojistnou událostí ve výši stanovené VV ČSJ (k 1. 4. 2010 minimálně 9.000.000,- Kč). Pořadatel 
nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během 
regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti. 
 
 
19. DOPROVODNÉ ČLUNY  
 
Na vodní ploše Nové Mlýny platí absolutní zákaz používání motorových člunů se spalovacími motory. 
Český svaz jachtingu požádal MÚ Mikulov, Odbor životního prostředí, vodoprávní oddělení  
o udělení výjimky pro omezený počet doprovodných člunů pro tento závod. Doprovodné 
čluny se musí registrovat u pořadatele. 
Kotvení v areálu YC Dyje nebo manipulace s motorovými čluny bude účtována podle ceníku YC 
Dyje. 

 
 
20. UBYTOVÁNÍ 
 
Ubytování je možné ve vlastních stanech nebo karavanech v areálu YC Dyje, ceny za ubytování 
odpovídají platnému ceníku YC Dyje (www.ycdyje.cz). 

Upozornění: 

Závodníci ubytovaní mimo areál YC Dyje zaplatí poplatek za denní vstup do areálu a 
případné parkování auta dle platného ceníku YC. 


