
                                                                  Kiss My RS 

Vypsání závodu 
sobota a neděle 11.-12.5. 2019 

Brněnská přehrada, CTL 192109 
 

Pořadatel:  Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO 

Ředitel závodu: Petr Opletal, hlavní rozhodčí: Martin Malec 

Vypsáno pro lodní třídy: 

RsV (Vareo) -7P , RsF (Feva) -7P , RsT (Tera) -7P , Rs5 (500) -7P 

 

1. Pravidla 

Závody se konají podle Řádu plavební bezpečnosti a podle pravidel tak, jak jsou definována v 

Závodních pravidlech jachtingu. 

 

2. Podmínky účasti: 

• Správně a úplně vyplněná přihláška k závodu 

• Zaplacení startovného – bod 5. 

• Řádné a platné pojištění lodi dle požadavku uvedeného v soutěžním řádu 

• Doklad k lodi dle požadavku LT a Plavební správy 

 

3. 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. 

 

4. Časový program: 

• Příjem přihlášek sobota (11.5.) – RS Vareo ……………   8:00 – 9:30 

• zahájení závodu  ……………………………………….….     10:00 

• předpokládaný start 1. rozjížďky    ……………………….     11:00 

• neděle rozjížďky  ………………………………….……….       9:00 – 13:30 

• předpokládané vyhlášení výsledků …………………. do 1hod. skončení protest.času 

 

5. Startovné a kempovné: 

Startovné:      Registrace a startovné předem do 5.5.: 

• RS Feva …………………  950.-   …………………………….   800,- 

• RS „500“ …………………  950.-   …………………………….   800,- 

• RS Vareo  ……………….. 700,-    …………………………….   600,- 

• RS Tera ………………….  450,-    …………………………….  350,- 

 

Startovné zahrnuje:  organizační zajištění závodu, 

1x večeře v klubovně 

 

Kempovné: 

• Obytné auto …………………  200.- / den 

• Přípojka elektro …………..…  100.- / den 

• Stan ………………………..…      0.- / den 



 

Registraci a platbu předem, prosím, proveďte zasláním přihlášky (vč.typu ubytování) na 

moan@post.cz 

a platbou s variabilním symbolem 99RRRRRRRR, kde RRRRRRRR je registrační číslo 

kormidelníka na účet 

 2901578386/2010 

Případné konzultace – Monika „MoAnn“ Červená, gsm: 608 602 620.  

 

6. Plachetní směrnice:  

Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S – Standardní plachetní 

směrnice, a doplňujícími plachetními směrnicemi. Tyto budou vyvěšeny na oficiállní vývěsní 

tabuli závodu ve vstupní místnosti hlavní budovy. 

 

7. Různé:  

• alternativní možnosti ubytování : http://www.hotelrakovec.cz/ (3 minuty od klubu), 

https://www.resortsanton.cz/ (15 minut pěšky) 

• potřebné informace také na https://www.sailing.cz/noticeboard/192109 

 

 

 

 

17.4.2019 

hl.rozhodčí, Martin Malec 
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