
Doplňující plachetní směrnice pro závod 

 
MMČR VAURIEN 2022 
CTL 222004     24.6.2022 – 26.6.2022 

Vaurien – 12MR 

TJ Žďár nad Sázavou z.s.   YC Velké Dářko, Velké Dářko, ČR 

 

 

1 PRAVIDLA  
 Závod bude řízen pravidly, jak je definováno v ZPJ. 

Odkaz na Národní předpisy ČSJ: h ps://www.sailing.cz/get-file/files-
dir/dokumenty/cze_natprescrip ons.pdf 

2 VYHLÁŠKY PRO ZÁVODNÍKY 

 No ceboard na odkazu h ps://www.sailing.cz/no ceboard/222004 je oficiální vývěsní 
tabulí ve smyslu ZPJ. 

3 ZMĚNY PLACHETNÍCH SMĚRNIC 

 Změny plachetních směrnic budou vyvěšeny nejpozději 30 minut před m, než vstoupí v 
platnost. 

4 ZNAMENÍ DÁVANÁ NA BŘEHU 

 Znamení dávaná na břehu budou signalizována na stožáru v areálu YC. Když je vlajka AP 
vyvěšena na břehu, je „1 minuta“ zaměněna za „ne méně než 30 minut“ v závodním 
znamení AP. Toto je změna Znamení závodu ZPJ. 

5 ČASOVÝ PLÁN ROZJÍŽDĚK 

 Časový plán je uveden ve vypsání závodu. 
Počet plánovaných rozjížděk pro všechny třídy: 9 

6 VLAJKY TŘÍD 

 Lodní třída Vaurien – vlajka V 

7  DRÁHY 

 Schéma dráhy je uvedeno v příloze A těchto Doplňujících Plachetních směrnic. 

8 ZNAČKY  

 Značky jsou uvedeny v příloze A těchto Doplňujících Plachetních směrnic. 

9 START 

 Rozjížďky budou startovány podle pravidla 26 ZPJ. 

10 ZMĚNA NÁSLEDUJÍCÍHO ÚSEKU DRÁHY 

 Beze změny pravidla 33 ZPJ. 

11 CÍL 

 Cílová čára bude mezi stožárem s modrou vlajkou na lodi závodní komise a cílovou 
značkou. 

12 ČASOVÉ LIMITY 



 Časový limit rozjížďky je 60 minut. Časový limit, ve kterém musí vedoucí loď 
obeplout dráhu a dokončit. 
Cílový limit je 15 minut. Časový limit pro lodě, které musí dokončit po dokončení 
první lodě. 
Lodě, které nedokončily v rámci cílového limitu, budou bez projednání bodovány jako 
DNF. To je změna pravidla 35, A5.1 a A5.2 ZPJ 

13 PROTESTY A ŽÁDOSTI O NÁPRAVU 

 Bude uplatněn Dodatek P ZPJ (Speciální procedury pro pravidlo 42). 
Bude uplatněn Dodatek T ZPJ (Dobrovolné tresty a Arbitráž). 
Pokud závodní komise signalizuje „AP“ nad „A“ na břehu, potom je Protestní časový limit 
zkrácen na 15 minut od této signalizace. 

14 ZMĚNA ZÁVODNÍKA NEBO VYBAVENÍ 

 Změna závodníka nebo vybavení nebude povolena bez předchozího písemného souhlasu 
závodní komise. 

15 PODPURNÉ ČLUNY 

 Povolení provozu doprovodných člunů se řídí Vypsáním závodu. Čluny, kterým bylo 
pořadatelem umožněno plout v prostoru závodu, se musí registrovat u Závodní komise. 
Čluny se musí pohybovat mimo závodní prostor všech tříd, navíc nesmí překážet jakékoliv 
závodící lodi. 
Závodní prostor je definován jako prostor, kde se mohou závodící lodě vyskytovat 
rozšířený o 50 metrů všemi směry. 
Výše uvedené instrukce nepla  při záchranných operacích. 

16 BODOVÁNÍ 

 Bude uplatněn Dodatek A ZPJ s následující úpravou. 
Bodové hodnocení lodě bude součet jejich hodnocení z jednotlivých rozjížděk s m, že, 
pokud jsou dokončeny: 
- nejvýše 3 rozjížďky, potom nebude vyškrtnut žádný výsledek; 
- 4 až 7 rozjížděk, potom bude vyškrtnut její nejhorších výsledek. 
- 8 až 9 rozjížděk, potom budou vyškrtnutu dva její nejhorší výsledky 
Toto je změna pravidla ZPJ A2 
1 dokončená rozjížďka je vyžadována pro platnost závodu. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  22.6.2022      Richard Ka a Hlavní rozhodčí 

 

 

 



 


