
 

 
 

SKP 14 a 15 - vypsání závodu 
 

CTL 221510, datum: 18. -19. 06. 2022 
 
 
 

1. Pořadatel a místo konání   
Pořadatel:  
Jachtklub Cheb, občanské sdružení, IČ 182 349 84, se sídlem Cheb, Obětí nacismu 1 ve 
spolupráci s Českým svazem jachtingu. 
http://www.jachtklubcheb.hys.cz/ 

 
Místo konání:  
vodní nádrž Jesenice, Česká republika. 
GPS: 50.0701867N, 12.4590186E 
 

2. Pravidla  
Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu. V případě 
rozporu mezi českou a anglickou verzí, anglická rozhodne. 
 

3. Reklama  
Lodě můžou být povinny nést reklamu dodanou pořadatelem. 

 
4. Přihlášky  

Závod je určen pro lodní třídy s koeficienty:  
Optimist-4K, Finn-4K, ILCA 4-4K, ILCA 6-4K, ILCA 7-4K 

 Lodě se mohou přihlásit: 
(a) vyplněním přihlášky na webových stránkách závodu: 
https://www.sailing.cz/prihlasky/221505 nejpozději do 17. 6. 2022 do 12.00h 
nebo 
(b) vyplněním přihlášky v kanceláři závodu v době registrace. 
 
Každá loď musí potvrdit přihlášku do závodu podpisem kapitána při registraci. Za závodníky 
mladší než 18 let musí přihlášku potvrdit podpisem odpovědná osoba (rodič nebo trenér). 

 
5. Startovné 

Třída Startovné 
ILCA 6, ILCA 4 400,- 
FINN 500,- 
ILCA 7 500,- 
OPTIMIST 400,- 

 
V ceně startovného je ubytování i pro doprovod (stany, karavany, obytná auta). 
 
 



 

6. Časový program 
Sobota 18. 06. 2022  
08:00 – 09:30  Registrace 
10.00  Zahájení závodu 
11:00   Start první rozjížďky, podle povětrnostních podmínek budou následovat  

  starty dalších rozjížděk 
 

Neděle: 19. 06. 2022  
 9:30  Start první rozjížďky  
 Ukončení závodu, vyhlášení výsledků 

 
Žádná rozjížďka nebude v neděli startována po 13:00 v případě odjetí 4 rozjížděk nebo po 
15:00 v případě odjetí 3 nebo méně rozjížděk. 

 
7. Plachetní směrnice 

Plachetní směrnice budou zveřejněny a k dispozici ke stažení na stránkách závodu. Tyto 
dokumenty budou k dispozici při registraci a rovněž dostupné na oficiální vývěsní tabuli. 

 
Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S - Standardní plachetní směrnice, a 
doplňujícími plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli 
umístěné v klubovně klubu. 

 
8. Závodní plocha 

Závodní plocha bude na vodní nádrži Jesenice. 
 

9. Plán závodní komise 
Plánováno je 8 rozjížděk. 
 

10. Doprovodné (trenérské) čluny 
Všechny doprovodné lodě musí splňovat legislativní požadavky. Každá doprovodná loď musí 
mít VHF vysílačku. 
Doprovodné čluny musí mít platné povolení. Pořadatel odkazuje na platnou právní úpravu 
týkající se plavidel s vlastním strojním pohonem na v. n. Jesenice 
https://www.zakony.cz/zakon-SB2002241.  
Doprovodné čluny se musí registrovat u ředitele závodu –  Rostislav Mareček 777 780 118 
 

11. Bodovací systém 
Bude užit nízkobodový systém podle Dodatku A ZPJ. 

 
12. Pojištění a odpovědnost 

Závodníci se účastní závodu zcela na svoji vlastní odpovědnost. Viz pravidlo 3 ZPJ, Rozhodnutí 
závodit. Pořadatel, Závodní komise, Protestní komise nebo jiné strany a osoby, které se podílí 
na organizaci závodu, nepřijmou odpovědnost za materiální škody nebo zranění a smrt ve 
spojení ať přímém nebo nepřímém se závodem. 
 
Každá loď nebo závodník musí mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti s minimální 
pojistnou částkou 9.000.000 Kč na závod nebo jeho ekvivalent dle Národních předpisů ČSJ. 



 

13. Ceny a kategorie 
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí, případné rozdělení do 
kategorií bude provedeno v souladu se soutěžním řádem.  
 

14. Souhlas s pořizováním fotografií a videa/filmu 
Přihlášením k závodu všichni závodníci souhlasí, že mohou být v průběhu závadu nebo při 
využívání zázemí závodu fotografováni nebo filmováni a že tyto záznamy mohou být 
publikovány bez dalšího souhlasu nebo nároku na kompenzaci. 

 
15. Ubytování 

Ubytování ve stanech, vlastních karavanech a v obytných autech je možné na pozemku 
Jachtklubu Cheb do vyčerpání kapacity. Ubytování (stany, karavany, obytná auta) je v cenně 
startovného. V Jachtklubu je za poplatek  možnost připojení na zásuvky 230 V, počet přípojek 
je však omezen.  
Ubytování v pokojích loděnice s klubovnou je možné, objednávka na tel. čísle: 725 455 063. 
 

16. Stravování 
Jídlo a občerstvení zajištěno v klubu v baru. 

 
17. Kontakty 
       Ředitel závodu:  Ing. Rostislav Mareček 777 780 118 
       Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Chaloupek 
        

 
 
 


