
Vypsání závodu Mem. Ing. Böhma 

CTL 201707 

 

Pořadatel: Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy 

Místo konání: Máchovo jezero, Staré Splavy (areál JMJ) 

Ředitel závodu: Michal Kotek 

Hlavní rozhodčí: Ing. Ladislav Martinec 

Termín konání: 30. 5. - 31. 5. 2020 

CTL: 201707 

Lodní třídy a koef.: 420-7P,Sta-3C, Fin-2,Pir-2,Q-3C,L47-1 

 
Závazná nařízení: 
 
 
Počet rozjížděk: 

 
Závodníci i doprovod jsou povinni dodržovat platná vládní nařízení pro 
zabránění šíření Coronaviru. 
 
Je plánováno 6 rozjížděk, přičemž při odjetí alespoň 4 se nejhorší umístění 
škrtá 
 

Přihlášení do závodu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodovací systém: 

Přihlášení k závodu on-line na stránkách Českého svazu jachtingu dle 
instrukcí na https://www.sailing.cz/clanky/jak-se-prihlasit-na-zavody-
online 
Startovné uhraďte prosím na číslo účtu 2800354762 / 2010 do 28.5., 
variabilní symbol registrační číslo kormidelníka bez lomítka, do poznámky 
jméno kormidelníka. 
První den závodu při registraci závodníci předloží vyplněný registrační 
formulář s prohlášením o bezinfekčnosti. 
 
nízkobodový (ZP, dodatek A) 

 
Ceny: 

 
První tři v celkovém pořadí obdrží ceny (při počtu účastníků vyšším než 3). 
 

Startovné: 420 600,- Kč, Star 600,- Kč, Finn 300,- Kč, Pirát 500, Optimist 400,- Kč, L47 
200,- Kč 
 

Umístění lodí: 
 
 
 
 
 
Parkování: 

Doprovod a závodníci lodní třídy Optimist (mimo domácích) budou 
umístěni do Yacht Clubu Doksy. Zde bude zajištěno zázemí pro umístění 
obytných vozů a karavanů. Žádáme závodníky, aby při příjezdu dorazili 
přímo do YC Doksy. Další možnosti ubytování na pokojích jsou v Jachtklubu 
Česká Lípa ( správce p. Jenšík 728351146) nebo Jachtklubu Staré Splavy 
(správce p.Rašín 604640850).  Dokončení registrace do závodu bude 
možno uskutečnit i přímo zde. 
 
Vjezd do areálů a pobyt zde bude zdarma na základě povolenky vystavené 
při přihlášení závodníka a zaplacení startovného. 
 

https://www.sailing.cz/clanky/jak-se-prihlasit-na-zavody-online
https://www.sailing.cz/clanky/jak-se-prihlasit-na-zavody-online


Pojištění: Závodník je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti s minimální 
částkou 10.000.000,- Kč. 
 

Program: Sobota 30. 5. 2020 

9:00 - 9.30 Registrace 
10.30 Nástup závodníků 

12.00 Vyzývací znamení pro první rozjížďku 
Další dle určení ZK 

  
Neděle 31.5.2020 
10.00 Vyzývací znamení pro první rozjížďku dne 

Další dle určení ZK 
14.00 Poslední možný start, v případě odjetí 2 

rozjížděk posun na 15:00. 
 Slavnostní vyhlášení výsledků 
  

 

Pravidla: 
 
 
Doprovodné čluny: 
 
Kontakt: 
 

Závodí se dle platných Závodních pravidel ISAF, 2017 - 2020,  
plachetních směrnic, vypsání závodu a vyhlášek závodní komise. 
 
Jsou povoleny po registraci u pořadatele na formuláři F23. 
 
Michal Kotek, tel: 603175527, email: michal.kotek@gmail.com 
 

 

 Za Jachtklub Máchova Jezera – Michal Kotek, ředitel závodu 


