
YACHTCLUB Baník Ostrava 

pořádá závod 

HORNICKÁ REGATA 
 

Datum a místo  11. - 12.9.2021 , Žermanická přehrada -loděnice YC BO 

CTL 212417 
Třídy +koeficienty Evropa-4K, ILCA 4-4K, Optimist-4K, Fireball-3M, 

ILCA 4-3M, Optimist-3M, Evropa-2, Finn-1 

Hlavní rozhodčí Jaromír Kuřava 

Ředitel závodu Jan Hejna 

Startovné - registrace 300,- Kč pro přihlášené elektronicky prostřednictvím 

webových stránek: Hornická regata (sailing.cz) 

500,- pro přihlášené na místě!!  

 
Podmínky účasti: Podmínky účasti: 

o Správně vyplněná a podepsaná přihláška a zaplacené 

startovné 

o Závodní licence pro rok 2021 s potvrzením lékaře o 

lékařské prohlídce 

o Pojištění odpovědnosti za škodu v souladu se Soutěžním 

řádem ČSJ 

o Plavidlo vyhovující předpisům lodní třídy 

o Předepsané záchranné prostředky 

o Podepsané Čestné prohlášení COVID19  

 

Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. 

Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu 

na materiálu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem  

a to během závodu a po závodě. 

Provedení závodu: Závod bude řízen podle pravidel jak je definováno 
v Závodních pravidlech jachtingu 2021-2024 
  
 

Plachetní směrnice: Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S-
Standartní plachetní směrnice, a doplňujícími plachetními 
směrnicemi, které jsou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli 
umístěné na dveřích loděnice a k dispozici na stránkách 
závodu a při registraci . 
 

Ubytování: Omezený počet lůžek v chatě (dle tel. dohody), jinak možnost 

kempování – z důvodů omezených prostor prosíme 

respektovat vyhrazené prostory na parkování - viz mapa 

na poslední straně. 

 

Kempování pro závodníky a jejich doprovod je zdarma. Na 

jednoho závodníka jsou povoleny maximálně dvě 

doprovázející osoby. Budeme vybírat paušální poplatek za 

elektřinu ve výši 100 Kč/auto. S ohledem na kapacitu 

elektroinstalace je elektřina určena pouze pro svícení, provoz 

https://www.sailing.cz/kalendar/212417


základních spotřebičů (lednice, nabíjení mobilních zařízení 

ap.) nikoli k vytápění.  

Občerstvení: Malé občerstvení je možno zakoupit v loděnici, jinak  

v blízkých restauračních zařízeních. 

Pro závodníky je zajištěna v ceně startovného v sobotu 

zelňačka + párek v rohlíku, v neděli sladký oběd  

Ceny: První tři posádky obdrží ceny při minimální účasti alespoň  5-

ti lodí 

Tombola: Pro závodníky je připravena tombola s cenami drobné 

jachtařské výbavy,  

hlavní cena jsou 2x hodinky Hodinky Clearstar Sailing Watch, 

jedny v černé a druhé v červené variantě 

Hodinky Clearstar Sailing Watch, black/ grey - RF4055A -

 AVAR-YACHT CZ (avaryacht.cz) 

Covid opatření: Závod se uskuteční v souladu s mimořádným opatřením 

MZDR viz:  

Mimořádné opatření MZdr platné od 1. 8. 2021 (sailing.cz) 

Doplňující Info: Pokud budete mít nějaké další dotazy k organizaci závodu 

tak mi napište nebo zavolejte 725 684 955 – Honza Hejna 

 

Časový program závodu: V sobotu 11.9.2020: 

9,30 – uzávěrka přihlášek 

10,00 – slavnostní nástup 

11,00 – start první rozjížďky 

Starty dalších rozjížděk dle pokynů závodní komise. 

Neděle 12.9.2021: 

10,00 – start rozjížďky 

Starty dalších rozjížděk dle pokynů závodní komise.  

Žádná rozjížďka nebude startována po 13 hodině v případě 

odjetí 3 a více rozjížděk. V případě odjetí 1-2 rozjížděk 

žádná rozjížďka nebude startována po 14 hodině  

 
Děkujeme partnerům 60. ročníku Hornické regaty 

 

 

 

               
 

 
 
 

https://www.avaryacht.cz/hodinky-clearstar-sailing-watch-black-grey-rf4055a/
https://www.avaryacht.cz/hodinky-clearstar-sailing-watch-black-grey-rf4055a/
https://www.sailing.cz/clanky/mimoradne-opatreni-mzdr-platne-od-8-6-2021


 
 

Na Vaši účast se těší  YACHTCLUB Baník Ostrava 
 

49.7225203N, 18.4631561E 
 

 

 


