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Doplňující plachetní směrnice pro závod 

HANDICAP CUP 
Handicapový závod 

CTL 222150, 3. – 4. 9. 2022 

Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO 

Brněnská přehrada 
 

 

[DP] Značka „[DP]“ v pravidle znamená, že trest za porušení tohoto pravidla může být, podle volného 
uvážení protestní komise, nižší než diskvalifikace. 

[NP] Značka „[NP]“ v pravidle znamená, že na porušení tohoto pravidla nemůže podán protest jinou 
lodí nebo žádost o nápravu.  

 
1 ZMĚNY PLACHETNÍCH SMĚRNIC 
1.1 Jakékoliv změny plachetních směrnic (mimo ústních vyhlášek) budou vyvěšeny nejpozději 

30 minut před tím, než vstoupí v platnost, s výjimkou, že jakákoliv změna časového plánu bude 
vyvěšena do 21:00 přede dnem, kdy nabude platnosti. 

 
2 ZNAMENÍ DÁVANÁ NA BŘEHU 
2.1 Znamení dávaná na břehu budou vztyčena na vlajkovém stožáru na mole v areálu YC LS BRNO. 
2.2 Když je plamenec AP (ICS) vyvěšen na břehu, je „1 minuta“ zaměněna za „ne méně než 30 minut“ 

v závodním znamení AP (ZPJ). 
 
3. ČASOVÝ PLÁN ROZJÍŽDĚK 
3.1 Počet plánovaných rozjížděk je 8. Pro platnost závodu musí být uskutečněna alespoň 1 rozjížďka. 
3.2 Denně se uskuteční nejvýše 4 rozjížďky. 
3.3 Časový plán se řídí vypsáním závodu. 
3.4 [NP] Poslední den nebude startována žádná rozjížďka po 15 hodině. 
 
4 DRÁHA & ZNAČKY 
4.1 Dráha a značky jsou popsány v dodatku “A” těchto plachetních směrnic. 
 
5 START 
5.1 Rozjížďky budou startovány dle pravidla 26 ZPJ v 5-minutových intervalech následujícím 

způsobem: 
Vyzývací znamení 5 min. před startem 1 delší zvuk Vlajka “T” 

Přípravné znamení 4 min. před startem 1 delší zvuk Vlajka přípravného znamení 

Minuta do startu 1 min. před startem 1 kratší zvuk Spuštěna vlajka přípravného 
znamení 

Start Start 1 delší zvuk Spuštěna vlajka “T” 

 
6 DOKONČENÍ KOLA 
6.1 Pro započítání kola, lodě mají povinnost proplout startovní čárou. Značení startu je pro tuto 

okolnost bráno jako návětrná brána. 
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7 CÍL 
7.1   Po uplynutí času stanoveného vyhláškou vyvěsí komise vlajku “F” (about to finish) s jedním   

zvukovým znamením. V tom okamžiku všechny lodě proplují zbytek započatého kola a dokončí.   
 
8 TRESTY 
8.1 Během závodu bude uplatněn dodatek P ZPJ (Speciální procedury pro pravidlo 42 ZPJ). Při 

uplatnění dodatku P ZPJ platí pravidlo P2.1 ZPJ pro první a každý další trest, pravidla P2.2 a P2.3 
ZPJ nebudou uplatněna.  

8.2 Během závodu bude uplatněn dodatek T ZPJ (Dobrovolné tresty a Arbitráž). 
8.3 Všechny dvouotáčkové tresty jsou nahrazeny tresty jednootáčkovými. 
 
9 BODOVÁNÍ 
9.1 Bodování bude provedeno na základě Portsmouth Yardstick schématu. 
9.2 Každá startující loď musí mít před první rozjížďkou přiděleno handicapové číslo (PY Number) dle 

seznamu v příloze vypsání závodu nebo stanovené závodní komisí. 
9.3 Žádná změna přiděleného handicapového čísla v průběhu závodu není povolena. 
9.4 Přidělené handicapové číslo nemůže být základem pro žádosti o nápravu dle pravidla 62. 
9.5 Handicapová čísla jsou přidělována pro výchozí (standardní) konfiguraci lodě (a příp. velikost 

plachty, je-li toto u lodní třídy rozlišováno v seznamu v příloze vypsání závodu) a změny 
handicapových čísel pro jiné konfigurace lodě nejsou uvažovány. 

9.6 Pro výpočet přepočteného času rozjížďky každé lodě bude užito PY Average Lap Racing 
Schema. 

 
10 [DP][NP] BEZPEČNOST 

Závodníci mladší 18 let jsou povinni mít řádně upevněnou záchrannou vestu od vyplutí až do 
přistání. Výjimkou jsou úkony nezbytně nutné k vykonání fyziologických potřeb a převlékání. Tato 
výjimka platí pouze za předpokladu, že loď není závodící. Nedodržení tohoto ustanovení může 
mít za následek diskvalifikaci. 

 
 

Michal Žák, hlavní rozhodčí 
 
 
Oficiální elektronická nástěnka:  
https://sailing.cz/noticeboard/222150 

  

https://sailing.cz/noticeboard/222150
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DODATEK “A” 
 

 
 
A1  DRÁHA 
A1.1 Dráha se skládá z kol, které vypadají takto: Start – “1” – brána “2L” nebo "2P” – Start. Po 
dokončení kola lodě pokračují kolem dalším, pokud není vyvěšená vlajka “F” (viz. Bod 7 plachetních 
směrnic).  
A1.2 Cíl je identický se startem. 
A1.3 Pro účely pravidel je průjezd startovní čáry pro dokončení kola brán jako průjezd návětrnou 
bránou. 
 
A2 ZNAČKY 
A2.1 Značka “1” bude červený nafukovací jehlan. Značky brány “2L” a “2P” budou bílé nafukovací 
jehlany. Startovní loď bude motorový člun s vyvěšenou oranžovou vlajkou. Značka “S” bude červená 
nafukovací koule. 

zn. "1" 

zn. "S" Startovní Loď 

zn. "2L" 

 

zn. "2P" 


