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VELETRŽNÍ REGATA 2021 

19.- 20. 6. 2021  
1. PRAVIDLA  

Závod bude řízen podle pravidel tak, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu.  

Pokud je rozpor mezi ustanovením Plachetních směrnic a/nebo Vypsání závodu, platí to, které 

je uvedeno v Plachetních směrnicích.  

  

2. LODNÍ TŘÍDY  

Lodní třídy a jejich koeficienty jsou uvedeny v tabulce přílohy PS 2 těchto směrnic:  

 

3. VYHLÁŠKY PRO ZÁVODNÍKY  

Vyhlášky závodní a protestní komise budou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli. Oficiální vývěsní 

tabule je před kanceláří závodní komise a elektronická na webu ČSJ  

www.sailing.cz/noticeboard/212127 .  

  

4. ZNAMENÍ NA BŘEHU  

Znamení na břehu budou vyvěšována na stožáru u velké terasy jachtklubu před novou loděnicí.  

Spuštění plamence AP na břehu s jedním zvukovým znamením znamená, že vyzývací znamení další 

rozjížďky nebude dříve než 30 minut po spuštění.  

  

5. ZNAMENÍ NA VODĚ  

Třídové vlajky jsou uvedeny v příloze PS2 těchto směrnic.  

Pořadí jednotlivých lodních tříd při startu bude upraveno vyhláškou závodní komise, nebo bude ústně 

sděleno závodníkům při nástupu.  

  

6. ZÁVODNÍ TRAŤ  

Způsob plachtění závodní dráhy upravuje příloha PS1 těchto směrnic.   

 

7. ZÁVODNÍ PLOCHA  

Závod se uskuteční na vodní ploše Brněnská přehrada.  

Plocha vymezená žlutými bójemi (například u pláže) je zakázaný prostor. 

Upozorňujeme závodníky, že lodě osobní dopravy (parníky) mají na Brněnské přehradě před 

závodícími loděmi (malé plavidlo) absolutní přednost za jakýchkoli okolností. 

Zakázaná plocha a lodě osobní dopravy jsou pro lodě překážkou.  

  

  

http://www.sailing.cz/noticeboard/212127


8. START  

Rozjížďky budou startovány dle prav. 26 se změnou v časové proceduře:  

Minuty do startu Znamení zvuk 

3. vyzývací znamení  1 dlouhý  

2 přípravné znamení  1 dlouhý 

1 přípravné spuštěno  1 dlouhý  

0 startovní znamení  1 dlouhý  

Vyzývací znamení další třídy bude následovat nejdříve minutu po startovním znamení předchozí třídy. 

9. ROZJÍŽĎKY, PLATNOST ZÁVODU  

Závod se vypisuje na 8 rozjížděk. Pro platnost závodu je vyžadována 1 rozjížďka.   

  

10. BODOVACÍ SYSTÉM  

Závod bude bodován podle ZPJ Dodatku A s tím, že bodový výsledek každé lodě v závodu bude 

součtem jejích bodů z rozjížděk  

- v případě odjetí 3 a méně rozjížděk bez vyškrtnutí žádného výsledku,  

- v případě odjetí 4 až 7 rozjížděk s vyškrtnutím 1 nejhoršího výsledku, a.  

- v případě odjetí 8 rozjížděk s vyškrtnutím 2 nejhorších výsledků.  

  

11. PROTESTY A ŽÁDOSTI O NÁPRAVU  

Pokud má loď v úmyslu protestovat, musí svůj úmysl nahlásit členovi závodní komise neprodleně po 

průjezdu cílem v rozjížďce, při které se incident stal.  

Časový plán projednávání je na rozhodnutí protestní komise.  

  

12. RÁDIOVÉ SPOJENÍ, MOTOROVÉ ČLUNY  

Podpůrná plavidla mohou být v závodě účastna pouze se svolením závodní komise.   

Je zakázáno jakékoli rádiové spojení mezi závodníky a doprovodným personálem.  

  

13. CENY A KATEGORIE  

Rozdělení cen závisí na rozhodnutí pořadatele.  

V každé lodní třídě bude vyhlášeno první, druhé a třetí místo; pořadí závodníků v kategoriích (jak 

jsou popsány SŘ) může být vyhlášeno, pokud bude v kategorii alespoň 5 závodníků.   

 

Kateřina Mátlová hlavní rozhodčí 

Marek Pavlovský, rozhodčí 

Verze 2021-06-17 

 

  



PŘÍLOHA PS 1 – ZÁVODNÍ TRAŤ 

 

(1A) ILCA 6, Evropa, ILCA 4  

 

(1B) RS Vareo 

 

(1C) Optimist 

(2) pouze Optimist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         (M) 

          (PB)-----------------(LB)                        / 

           Brána pro všechny třídy                     /  cíl 

                                                                    (c) 

 

(s)------------------------------(ZK) 

                    start 
 

 

PS1.1 Lodě musí minout značky dráhy (mimo bránu) levobokem. Značky dráhy 1A, 1B, 1C a 2 jsou určeny 

v tabulce přílohy PS 2 těchto směrnic 

PS1.2 Brána budou dva střední červené jehlany. 

PS1.3 Start je definován jako spojnice člunu ZK a startovní značky. Startovní značka bude malý žlutý 

jehlan 

PS1.4 Cíl je spojnice cílového člunu a cílové značky. Cílová značka bude malý žlutý jehlan. 

PS1.5 Pokud je nejpozději před přípravným znamením vztyčena vlajka T, jede se prodloužená trať. 

PS1.6 Pořadí obeplouvání značek je uvedeno v příloze PS 2 těchto směrnic. 

 



PŘÍLOHA PS 2 – LODNÍ TŘÍD, STARTOVNÍ VLAJKY, POŘADÍ OBEPLOUVÁNÍ ZNAČEK A NÁVĚTRNÉ ZNAČKY 

lodní třída  Koeficient Startovní značka Horní značka(y) Trať Prodloužená trať (3 kola) 

 

RS Vareo  7P , 4K W  

 

(1B) velký modrý jehlan  Start – 1B - brána - 1B - 

brána - cíl 

Start – 1B - brána - 1B - brána 

- 1B - brána - cíl 

ILCA 6 

(původně 

Laser Radial) 

7P, 4K vlajka třídy (1A) velký žlutý jehlan Start – 1A - brána – 1A - 

brána - cíl 

Start – 1A - brána - 1A - 

brána - 1A - brána -cíl 

Evropa  3M E  

 

(1A) velký žlutý jehlan Start - 1A - brána 1A - brána 

- cíl 

- 

ILCA 4 

(původně 

laser 4.7) 

3M G 

 

(1A) velký žlutý jehlan Start - 1A - brána 1A - brána 

- cíl 

- 

Optimist 4K, 3M O 

 

1C oranžový jehlan 

(2) malý oranžový jehlan 

Start – 1C - 2 - brána 1C - 2 - 

brána - cíl 

- 

 

 


