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1.  Závod se bude řídit Závodními pravidly jachtingu ČSJ 2021-2024, soutěžním řádem ČSJ 
2017, vypsáním závodu, plachetními směrnicemi a vyhláškami ZK.

2.  Závod je  veřejně přístupným závodem pro všechny lodní třídy a závodníci nemusí mít závodní 
licence. Všichni členové posádky však musí doložit potvrzení o lékařské prohlídce s kladným 
posudkem, včetně čestného prohlášení na covid test.  Maximální počet členů posádky pro tř. KAJ je 

3.  Závod je vypsán pro třídu KAJ  ve 4 skupinách : 
          1. Do délky 6,5 m.
          2. Nad délku 6,5 m s lodním šroubem ve vodě

                                             3.  Nad délku 6,5 m s lodním šroubem nad vodou
         4. Závodní speciály
        5. Sportovní lodě

Dále je závod vypsán ve VOLNÉ kategorii – pro všechny ostatní třídy.
         

 Pro hodnocení bude použit nízkobodový systém.

4.   Zvláštní ustanovení pro třídu KAJ:
Každá závodící loď třídy KAJ musí být označena startovním číslem, upevněným v blízkosti přídě na 
pravém boku lodi. Loď, která nevyhoví  tomuto ustanovení od startu do cíle, bude hodnocena jako 
loď,  která nedokončila ( DNF ). Startovní čísla budou zapůjčena pořadatelem a posádky je musí 
vrátit ještě před vyhlášením výsledků. 

5.  Časový plán závodu:
Přihlášky – na příslušném formuláři přijímá ZK v  klubovně přístavu YC Černá  13.8.2022  od 8,00.  
do 9,30. hod.
 Kapitán svým podpisem na přihlášce přebírá odpovědnost za všechny členy posádky 
a zodpovídá za to, že posádka bude dodržovat tyto směrnice a Řád plavební bezpečnosti.
Loď se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí a plně zodpovídá za škody způsobené na majetku         
a zdraví dalších osob. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo 
úmrtí ve spojení se závodem a to  před ním, při něm a po závodě. Pořadatel se zříká jakékoliv této 
zodpovědnosti.

Brifing k zahájení závodu je v 10.00 hodin v sobotu 13.8.2022 v prostoru přístavu.

Společný start všech lodí je plánován na 11.00 hodin. Eventuelní odklad bude signalizován 

vyvěšením vlajky AP     a zvukovým znamením.

Závodní trať bude mít trojúhelníkový tvar:
Od JK Černá za Tajvan  směr Jenišov, kde bude umístěna točná bóje oranžové barvy, v prostoru 
Lukavické zátoky bude umístěna další oranžová bóje, a třetí oranžová bóje bude před klubem- 
cílová.. Všechny bóje se obeplouvají  levobokem. Závod bude vypsán jako dálkový závod.
Závodní komise může změnit trať podle povětrnostních podmínek. Změnu trati oznámí nejpozději na 
brífingu.



6.  Startovní čáru tvoří přímka mezi stožárem s vlajkou ZK na startovní lodi a žlutou bójkou. 
Startovní čára může být postavena bez ohledu na směr větru. Startující loď musí protnout startovní 
čáru tak, aby měla startovní loď na pravoboku.

Startovní vlajkou pro všechny  třídy bude vlajka   T. 
Startovní sekvence je pětiminutová dle Závodních pravidel jachtingu 2021-2024

Po stažení vlajky   L       se zvukovým znamením = 6 minut do startu Zvážit její pužití ! ! 

 5 minut do startu:  Vyzývací znamení, vztyčená vlajka  T       se zvukovým znamením

4 minuty do startu: Přípravné znamení, vztyčená vlajka P       se zvukovým znamením 

1 minuta do startu:                                    Stažení vlajky P       se zvukovým znamením 

              START                                        stažení vlajky T         se zvukovým znamením.
 
Loď, která byla v poslední minutě před startem před startovní čarou  se musí vrátit za startovní 
čáru obeplutím jednoho z konců startovní čáry.
Pokud  to neučiní, bude hodnocena jako nezávodící ( DNS ).

7.  Cílovou  čáru  tvoří  přímka mezi stožárem  s modrou vlajkou na špičce přístavní hráze a žlutou 
bójkou. Cílová čára může být postavena bez ohledu na směr větru. Závodící lodě musí protnout 
cílovou čáru tak, aby měly špičku  přístavní hráze na pravém boku. 

8.  Protesty – na předepsaných formulářích  s vkladem 1000,- Kč, který propadá při prohraném 
protestu ve prospěch pořadatele.

9. Pokud loď z jakéhokoli důvodu přeruší závod, je kapitán této lodi povinen tuto skutečnost 
oznámit do JK Černá na tel. číslo  602468688. Dostane se mu  potvrzení, že pořadatel vzal na 
vědomí tuto skutečnost a vypouští jeho loď z hlediska bezpečnosti ze sledování. Loď, která přerušila 
závod, nesmí proplout cílovou čáru a oznámí tuto skutečnost cílovému rozhodčímu. 

10.  Startovné je 300,-- Kč za každého člena posádky.

Jan Kotisa  – HR závodu
10.8.2022
                    


