
Vypsání závodu Mem. Ing. Böhma 

CTL 211708 

 

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: 29. 5. - 30. 5. 2020 

CTL: 211708 

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

 
Závazná nařízení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet rozjížděk: 

 
Závodníci i doprovod jsou povinni dodržovat platná vládní nařízení pro 
zabránění šíření Covid-19.  
Maximální počet závodníků v součtu ve všech třídách je 94, k naplnění 
vládního limitu pro pořádání venkovní akce na 100 účastníků se započítává 
i 6 organizátorů závodu. Po dosažení daného počtu nebudou další 
závodníci k závodu přihlášeny. Přednostně jsou k závodu přihlášení 
závodníci prostřednictvím webových stránek ČSJ. 
Každý účastník závodu se při registraci prokáže jedním z následujících 
dokumentů: 
a) nejdéle před 72 hodinami absolvovaný POC test nebo 7 dní starý PCR 
test na COVID-19 s negativním výsledkem  
b) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, od aplikace první dávky uplynulo alespoň 21 dní 
c) potvrzení o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění 
COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví ́a od  prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. 
 
Pokud se účastník neprokáže žádným z výše uvedených dokumentů, musí 
se podrobit antigennímu POC testu na COVID-19 schváleném MZ ČR přímo 
na místě. Testy zajistí pořadatel a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 
 
 
Je plánováno 6 rozjížděk, přičemž při odjetí alespoň 4 se nejhorší umístění 
škrtá 
 

Přihlášení do závodu: 
 
 
 
 
 

Účastníci se přihlásí k závodu on-line na stránkách Českého svazu jachtingu 
na adrese https://www.sailing.cz/prihlasky/211708. Podání přihlášky až na 
místě v den závodu se nedoporučuje. Závodníkovi by nemusela být 
umožněna účast z kapacitních důvodů. Startovné bude hrazeno při 
podávání on-line přihlášky na webu ČSJ. Startovné v den závodu placené 

https://www.sailing.cz/prihlasky/211708


 
 
 
Bodovací systém: 

hotově se navyšuje o 100,- Kč. První den závodu budou přihlášení účastníci 
registrováni. 
 
 
nízkobodový (ZP, dodatek A) 

 
Ceny: 

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

Startovné: Online na stránkách ČSJ: 420 600,- Kč, Star 600,- Kč, Finn 300,- Kč, Pirát 
500, Optimist 300,- Kč 
Na místě: pro každou lodní třídu viz výše + 100,- Kč  
 

Parkování: Vjezd do areálů a pobyt zde bude zdarma na základě povolenky vystavené 
při přihlášení závodníka a zaplacení startovného. 
 

Pojištění: Závodník je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti s minimální 
částkou 9.000.000,- Kč. 
 

Program: Sobota 29. 5. 2020 

9:00 - 9.30 Registrace 
10.30 Nástup závodníků 

12.00 Vyzývací znamení pro první rozjížďku 
Další dle určení ZK 

  
Neděle 30.5.2020 
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, 2021 - 2022,  
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 


