
 

 
 

 

   

Mod2 

VYHLÁŠKA 
 

Číslo  Čas  Datum 

1  29.9.2022  08:15 

Vydal     

Závodní komise / Garant ČSJ   

 

 
1. Bod 10.1 Vypsání závodu je změněn následovně:  
 
“Doprovodné (trenérské) se musí registrovat vyplněním tohoto formuláře 
https://forms.gle/KDVBJ6oLRAHDE8BB7.”  
 
2. Bod 1.2 Vypsání závodu je zrušen.  
 
3. Vložení nové instrukce A1.3 Plachetních směrnic: 
 
“Všechny značky se obeplouvají levobokem. Značka 3S/3P a 4S/4P tvoří bránu.” 
 
4. Vložení nové instrukce A1.4 Plachetních směrnic: 
 
“Závodní komise nejpozději s vyzývacím znamením na tabuli zobrazí typ tratě, která 
má být plachtěna.”  
 
5. Změna v instrukci 5.1 Plachetních směrnic (částečná úprava): 
 
„Okruh Alfa: Startovní značky: lodě závodní komise s oranžovou vlajkou nebo 
oranžová štíhlá bóje s oranžovou vlaječkou.“ 
 
6. Změna v odrážce (b) instrukce 7 Plachetních směrnic (nové znění): 
 
„(b) stožárem s vyvěšenou oranžovou vlajkou na lodi závodní komise a startovní 
značkou (viz instrukce 5.1).“ 
 
7. Seznam standardizovaných trestů podle instrukce 11.5 Plachetní směrnic: 
 
I. Tresty za porušení třídových pravidel pro lodní třídu Optimist: 
 
(a) penalta 2 body: 
- nepřivázané pádlo 
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- nepřivázané vyběráky 
- nepřivázaná ploutev 
- nepřivázaná píšťalka 
- jeden provázek delší o 5 mm a více 
- jeden nenafouknutý vak 
 
(b) penalta 5 bodů: 
- nepřipnutá pojistka stěžně 
- 2 a více provázků delší o 5 mm a vice 
 
(c) penalta 10 bodů 
- chybějící vyběrák, pádlo, vlečné lano 
- chybějící píšťalka 
- chybějící provázek 
 
II. Trest za porušení instrukce 2.2: penalta 2 body k nejbližší rozjížďce, před kterou 
došlo k porušení této instrukce. 
 
8. Kategorie Mistrovství České republiky: 
 
V souladu s ustanovením 3.1.2.7 budou v rámci Mistrovství České republiky lodních 
tříd Optimist, RS Feva, 29er, Techno 293, ILCA 4 vyhlášeny následující kategorie: 
 
a) Optimist: mezinárodní absolutní pořadí, české absolutní pořadí, české pořadí 
mladší žáci (2011 a mladší), české pořadí mladší žačky (2011 a mladší), české 
pořadí starší žáci, české pořadí starší žačky 
 
b) RS Feva: české absolutní pořadí 
 
c) 29er: mezinárodní absolutní pořadí 
 
d) ILCA 4: české absolutní pořadí, české pořadí dívky, české pořadí U16 (2007 a 
mladší) 
 
e) Techno 293: české absolutní pořadí, české pořadí U15 (2008 a mladší), české 
pořadí dívky, české pořadí chlapci 
 
Pořadatelé (Yacht Club Nechranice, Yacht Club CERE) mohou vyhlásit další 
kategorie podle jejich uvážení.  
 
V případě, že bude pořadí v některých kategoriích shodné s pořadím v absolutním 
pořadí, pak genderová/věková kategorie nebude vyhlášena. To platí shodně i pro 
lodní třídu Optimist v případě, že se mezinárodní absolutní pořadí bude shodovat 
s českým absolutním pořadím.  


