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Doplňující plachetní směrnice pro závod 

Bermuda Cup 
v lodních třídách 

 

Finn, Evropa, Fireball, ILCA 4, Optimist 
 

CTL 222422 
 

2.7.- 3.7.2022 
 

                      YC Razová z.s. , Slezská Harta, Česká republika 
 
1 PRAVIDLA 
          Závod bude řízen pravidly, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu    
2 VYHLÁŠKY  PRO ZÁVODNÍKY 

Vyhlášky pro závodníky budou umístěny na oficiální vývěsní tabuli a stránkách ČSJ. 
 
3 ZMĚNY PLACHETNÍCH  SMĚRNIC 

Jakékoliv změny plachetních směrnic budou vyvěšeny nejpozději  60 minut před tím, 
než vstoupí v platnost, s tou výjimkou, že jakákoliv změna časového plánu rozjížděk 
bude vyvěšena nejpozději  do 21.00 h. před dnem, kdy nabude platnost. 

 
4 ZNAMENÍ  ZÁVODU  
4.1 Znamení dávaná na „břehu“ budou vztyčena na stožáru startovní lodě ( pokud je 

ukotvená nebo vytažená na břehu).. 
4.2 Když je vlajka AP vztyčena na břehu, je  „1 minuta“  zaměněna za „ ne méně  
 než 30 minut“ ve  Znamení závodu AP (ZPJ). 
 
5 ČASOVÝ PLÁN ROZJÍŽDĚK 
           Časový plán  -  se řídí vypsáním závodu  
           Bod  5.2  dodatku S standartních plachetních směrnic neplatí.   
 
6 VLAJKY TŘÍD 

Vlajky tříd budou: Třída         Vlajka 
   Evr                          E      

Fb                           U 
F                             F 
ILCA 4                   vlajka třídy na bílém podkladu    
Q              O 

 
7           DRÁHA -  viz  příloha  

 
8 ZNAČKY -  viz  příloha 
 

 

9          Start 
 Rozjížďky budou startovány s použitím pravidla 26, vyzývací znamení bude dáno 5 

minut před startovním znamením.  

             Pořadí startu LT bude vlajkováno.  
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    Loď, startující později než 4 minuty po svém startovním znamení bude bodována jako 
             nestartující ( DNS ). Toto je doplnění pravidla 35 ZPJ, A5.1 ZPJ a A5.2 ZPJ.    

    Startovní čára bude mezi stožárem s oranžovou vlajkou na startovní lodi a startovní 
    značkou  (viz příloha).   

 
10          CÍL 
10.1      Cílová čára bude mezi stožárem s modrou vlajkou na cílové lodi na jednom konci a       

cílovou značkou na opačném konci (viz příloha). 
10.2      Lodě, které dokončily a opustily cílový prostor,  se nesmí vracet přes cílovou čáru.  

 
11         ČASOVÉ LIMITY 
11.1 Traťový limit pro první loď v jednotlivé lodní třídě je 60 minut. 
11.2    Lodě, které nedokončily do 15 minut poté, co první loď obeplula dráhu a dokončila., 

budou bodovány jako DNF. To je změna pravidla 35 a A5.1a A5.2 ZPJ. 

12         Bude uplatněn dodatek P ZPJ, dodatek T ZPJ 
 
Slezská Harta   30.6.2022 
 
 

         Jana Merendová, hlavní rozhodčí 
            

  
 

 

 

 

 

Příloha č 1  – plán  tratě 
 

 
7 Dráha pro jednotlivé třídy bude následující :  

           LEVOBOK       
                                             (1) 
 
 
           (2)                                  

 
                                     

 
                                             (3) 

 
o-------start, cíl -------ZK 

                                                                                                                            

                                                                                                                                       
                                                                                                                                        

                                                                                       (4)                                       
   
 

 Třída E             :     Start – 1-2-4-1-4-1-2-4- Cíl                                                                                                                                                        
           Třída F             :     Start – 1-2-4-1-4-1-2-4- Cíl     
           Třída Fb           :    Start – 1-2-4-1-4-1-2-4- Cíl  

 Třída ILCA 4   :      Start – 1-3-1-2-4 -  Cíl  
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 Třída Q            :      Start – 1-3-1-2-4 – Cíl 
  

7.1    Nejpozději s vyzývacím znamením vlajka S – znamená pluj tuto dráhu 
           Třída E             :     Start – 1-2-4-1-4- Cíl                                                                                                         
           Třída F             :     Start – 1-2-4-1-4- Cíl   
           Třída Fb           :    Start – 1-2-4-1-4- Cíl  

 Třída ILCA 4   :      Start – 1-2-4 - Cíl  
 Třída Q            :      Start – 1-2-4 - Cíl  

 
7.2      Dráha může být zkrácena  

(a) u obeplouvané značky – mezi  značkou a  vyvěšenou vlajkou S 
    
8      ZNAČKY 
8.1   Značka  (1)  bude bílá nafukovací bójka, (2)  bude modrá nafukovací bójka, 
        značka  (3)  bude oranžová nafukovací bójka, značka (4) bude červená nafukovací       
        bójka.           
8.2   Startovní/ cílová značka bude nafukovací balón.   

 

                                                                                                                                                                                            

            


