
VYPSÁNÍ ZÁVODU  
Mistrovství Valšskolsovácka na Hané2022 

 
CTL: 222301 
Název závodu :   Mistrovství Valšskoslovácka na Hané 2022 
Termín:    30.4.-1.5.2022  
Místo konání :   Štěrkoviště Hráza, Kroměříž 
Pořadatel :   Lodní Sporty Kroměříž z.s. 
Lodní třídy (koeficient):      Q-3M,Q-2,L47-2 

 
Ředitel závodu:   Ing.Jaroslav Sovadina      
Hlavní rozhodčí:   Petr Přikryl 
 
Pravidla 
Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF 2021-2024 a všech platných dokumentů ČSJ 
 
Časový program 
Příjem přihlášek a podpis online přihlášených závodníků: 30.4.2022 9:00 – 10:00 hod.  
Nástup závodníků, zahájení: 30.4.2022   10:20 hod.  
Předpokládaný start 1. rozjížďky: 11:00 hod.  
Předpokládaný start 1. rozjížďky druhého dne: 9.00, poslední možný start je 14:00 hod. 
Počet vypsaných rozjížděk: 14, počet kol rozjížďky 3  
 
Účast 
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21 - "Kodex oprávnění".  

Plachetní směrnice 
Dodatek S ZPJ (Standartní plachetní směrnice). Doplňující plachetní směrnice budou vyvěšeny na oficiální tabuli 
závodu pod pergolou na klubovně.  

Přihlášky – registrace -startovné. 
Přihlášky  online prostřednictvím www.sailing.cz  nebo může být vyplněna na místě při registraci.  

Při registraci závodník:  
- vyplní přihlášku a zaplatí startovné 
- předloží závodnickou licencí ČSJ pro rok 2022 s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku,  
- může být požadován k předložení platný certifikát o proměření lodi.  
- podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení Základních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které 
jsou platná pro závod.  
U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška při registraci podepsána dospělou osobou, která přebírá 
odpovědnost za závodníka. Tato osoba svým podpisem potvrzuje plovatelnost lodi a záchranné/plovací vesty, 
kterou závodník užívá a že tato odpovídá platným předpisům.  
 

Startovné: 400,-Kč uhrazené do 28.4.2022 

          500,-Kč uhrazené od 29.4.2022 
 

V ceně je účast v závodě, věcné ceny, pobyt v areálu LS Kroměříž s možností kempování. 

Po sobotním závodění bude pro závodníky  pasta party. 

  
Ceny a kategorie 
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v každé třídě v absolutním pořadí. 
Pro určení věkové kategorie je rozhodující věk, který dosáhnou v roce 2022. 
 
Bodovací systém 
a) Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2. 
b) Pořadí v jednotlivých kategoriích bude určeno z celkových výsledků třídy. Body zůstanou stejné.  
 
Odpovědnost a pojištění 
 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Organizátoři nepřijmou žádnou zodpovědnost za osobní 

škodu, zranění nebo smrt ve spojení s touto regatou. Závodníci musí mít uzavřeno platné pojištění 

odpovědnosti v souladu se Soutěžním řádem ČSJ bod 2.4 s minimální pojistnou částkou 9.000.000,-- 

Kč na závod nebo jeho ekvivalent.,  
 
Lodní Sporty Kroměříž   Oddíl Jachtingu… 

http://www.sailing.cz/


 

 


