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VYPSÁNÍ	ZÁVODU	

KRAJSKÝ PŘEBOR 

krajský	přebor	Jihomoravského	kraje	
moravská	pohárová	soutěž	

27. – 28. 4. 2019 

 

1	 MÍSTO	KONÁNÍ	A	POŘADATEL	

Závod se uskuteční na Brněnské přehradě. 
Je pořádán Jachtklubem Brno z. s. (Přístavní ul. 
14, 635 00 Brno-Bystrc). Ubytování je možné 
v areálu ve vlastních stanech nebo autech. 

2	 LODNÍ	TŘÍDY	

Závod je vypsán pro lodní třídy: Lar-4K, Q-4K, 
RsF-4K, RsV-4K, RsT-4K, Lar-3M, Q-3M, RsV-
3M, RsF-3M. 

3	 PRAVIDLA	

Závod bude řízen podle: 

 Závodních pravidel jachtingu 2017-2020, 
 Plachetních směrnic tohoto závodu, 
 Vypsání tohoto závodu, 
 platných třídových pravidel vypsaných LT, 
 vyhlášek ZK a PK a 
 národních předpisů ČSJ v platném znění. 

V závodě bude uplatněn Dodatek T Závodních 
pravidel jachtingu v platném znění. 

4	 ÚČAST	

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří 
splní požadavky předpisu World Sailing 19. 

5	 PŘIHLÁŠKY	A	REGISTRACE	

Závodníci se přihlásí k závodu správným vypl-
něním registračního formuláře (přihlášky) a 
jeho odevzdáním při registraci, zaplacením star-
tovného a předložením platné závodní licence 
včetně potvrzené lékařské prohlídky. 

6	 STARTOVNÉ	

jednoposádkové 200	Kč	 členové JKB
dobrovolně dvouposádkové 300	Kč	

7	 ČASOVÝ	PLÁN	

SOBOTA 27. 4. 
8.30-9.30 registrace, přijímání přihlášek 
10.30  zahájení, slavnostní nástup 
11.00  vyzývací znamení první rozjížďky 
11.00-18.00 rozjížďky 

NEDĚLE 28. 4. 
10.00  vyzývací znamení rozjížďky 
15.00  poslední možný start 
Vyhlášení výsledků po návratu z vody. 

8	 PLACHETNÍ	SMĚRNICE	

Plachetní směrnice budou k dispozici při regis-
traci na oficiální vývěsní tabuli závodní komise 
vedle klubovny v nové části klubu. 

9	 BODOVACÍ	SYSTÉM	

Bude užit Nízkobodový systém dle pravidla A2. 

10	 CENY	

Rozdělení cen závisí na rozhodnutí pořadatele.  

11	 ODPOVĚDNOST	A	POJIŠTĚNÍ	

Závodníci se účastní závodu na vlastní nebez-
pečí. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost 
za jakoukoli škodu, zranění nebo smrt ve spo-
jení se závodem. Závodník je povinen mít uza-
vřenou pojistku dle Soutěžního řádu ČSJ. 

12	 PROTESTNÍ	KOMISE	

Pro tento závod může být jmenována PK. 

 
__________________________ 

za závodní komisi	
Filip	Dvořák 2101 R0903 
hlavní rozhodčí 
tel.: 733 159 388 


