
Doplnující plachetní směrnice pro závod 

MEMORIÁL JANA SEDLÁKA 2020 

CTL 202166, 3.10.- 4.10.2020 

Pro LT  RsV-7P, Vau-7P, 29r-3C, Las-3M, L4,7-2, Q-2 

1 Změny plachetních směrnic 

Jakékoliv změny plachetních směrnic budou vyvěšeny nejpozději 30 minut před tím, než 

vstoupí v platnost. 

       2    Znamení dávaná na břehu 

             Znamení dávaná na břehu budou vztyčována na stožáru u velké terasy před novou 

loděnicí. Když je vlajka AP  vztyčena na břehu, je 1 minuta zaměněna za ,, ne méně než 30 

minut“ v závodním znamení AP.                                                                                                                

Při vztyčení vlajky  Y na břehu znamená – závodníci -  řádné upevnění záchranných prostředků 

od vyplutí do přistání.                                                                                                                                   

Při vztyčení  vlaky L s jedním zvukovým znamením znamená – byla vyvěšena vyhláška pro 

závodníky.                              

 

3 Časový plán rozjížděk 

Počet plánovaných rozjížděk pro všechny LT je 9.  Pro platnost závodu -1 rozjížďka. 

4 Vlajky tříd   - pořadí při startu bude vlajkováno 

29er           -  Z 

RS Vareo   -  F 

Vaurien     -  V 

Laser          -  E 

Laser 4,7    -  L 

Optimist    -  O 

5 Dráhy a značky – dráhy a značky jsou popsány v příloze  A  

6 Start 

Loď, startující později než 4 minuty po svém startovním znamení bude bodována jako 

nestartujíci ( DNS). To je doplnění pravidla A5. 

7 Rádiové spojení, motorové čluny – podpůrná plavidla – jen se svolením pořadatele a ZK. 

Je vyloučeno používat rádiové spojení mezi závodníkem a doprovodným personálem. 

8 Časové limity 

Limit rozjížďky je 60 minut. Cílový limit 10 minut. 



9 Bodování – Nízkobodový systém  A2 ZPJ 

Pokud jsou dokončeny 3 a méně rozjížděk, bodové hodnocení lodě bude součet 

hodnocení z jednotlivých rozjížděk. Pokud je dokončeno 4 – 7 rozjížděk, bodové 

hodnocení lodě bude součet z jednotlivých rozjížděk s vyškrtnutím nejhoršího výsledku. 

Pokud je dokončeno 8 a více rozjížděk, bodové hodnocení lodě bude součet 

z jednotlivých rozjížděk s vyškrtnutím dvou nejhorších výsledků.  

 

Upozornění pro závodníky – lodě osobní dopravy mají na Brněnské přehradě před 

loděmi zaregistrovanými k závodu absolutní přednost. 

 

 

 

 

 

 

V Brně 3.10.2020                                                                                            HR  Vladimír Rozsypal 


