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PLACHETNÍ SMĚRNICE 
1. Bezpečnost 
1.1. Loď nebo závodník musí poskytnout veškerou možnou pomoc jakékoliv další osobě nebo plavidlu v nebezpečí. 
 

2. Znamení dávaná na břehu a na vodě 
2.1. Znamení na břehu budou dávána na vlajkovém stožáru na mole. 
Vztyčení vlajky "AP" se dvěma zvukovými znameními znamená, že nestartované rozjížďky jsou odloženy. Vyzývací znamení bude 
dáno ne méně, než 30 minut po spuštění. 
2.2. Na vodě budou znamení dávána na plavidle závodní komise. 
2.3. Zvukovým znamením je zvuk píšťalky. 
 

3. Vlajky lodních tříd 
Kaj - kajutové plachetnice                                - „F“ 
  

4. Závodní dráha a znaky 
4.1 značky dráhy budou následující: 

Start:   plavidlo závodní komise + bóje 
Značky:   nafukovací bóje dle schématu tratě 
Cíl:   shodný se startem   

4.2 Trať je definována v příloze těchto plachetních směrnic. 
4.3 Závodní komise může bez signalizace posunout značku dráhy před tím, než první loď mine předchozí značku (která zahajuje 
úsek ke značce, která je posouvána). Navíc závodní komise může bez signalizace posunout značku č. 1 i v případě, že již lodě 
plachtí na přesouvanou značku, pokud to vyžadují povětrnostní podmínky. Toto je změna pravidla 33 ZPJ 
 

5. Start 
 Signály startovní procedury:   
Vyzývací znamení 5 min. před startem 1 delší zvuk Vlajka třídy  
Přípravné znamení 3 min. před startem 1 kratší zvuk Vztyčena číslice „3“  
Znamení 2 resp. 1min. 2 min. před startem 

1 min. před startem 
1 kratší zvuk Vztyčena číslice „2“        

Vztyčena číslice „1“ 
Start Start 1 delší zvuk Spuštěna vlajka s číslicí „1“ 
 

6. Časové limity 
Lodě, které nedokončily do 15 minut po dojezdu první lodi, mohou být bodovány dle pořadí na trati. To je doplnění pravidla 35 a 
A5 ZPJ 
 

7. Počet rozjížděk a bodování 
7.1 Závod je vypsán na 4 rozjíždky. Bude použit nízkobodový systém podle Dodatku ZPJ A.   
7.2 Pokud budou dokončeny 4 rozjížďky, bude jedno nejhorší bodové hodnocení z celkového bodového hodnocení vyškrtnuto. 
7.3 Lodě budou bodovány v absolutním pořadí bez rozdílu délky vodorysky, barvy pleti, či politického smýšlení. Věcné ceny 
budou předány v kategoriích: „do 6 m“, „6 – 7 m“, „nad 7 m“ 
 

8. Tresty 
8.1 Během závodu bude uplatněn dodatek T ZPJ (Dobrovolné tresty a Arbitráž). 
8.2 Pravidlo 44.1 ZPJ se mění tak, že dvouotáčkový trest se nahrazuje jednootáčkovým trestem.    
 

9. Změny plachetních směrnic 
Změny plachetních směrnic budou zveřejněny na nástěnce ve vstupním prostoru YCLSB. 
 
Pořadatel:   YC Lodní sporty Brno, pobočný spolek 
Ředitel závodu:   Monika Červená, moan@post.cz, tel: 608 602 620 
Závodní komise:   Roman Vašík, rozhodci@romanvasik.cz, tel.: 777 189 776 
    Ludmila Nováková, lidanovak@volny.cz, tel: 737 358 434 
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