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Optimist race 

22.10.2022 

CTL: 221413 

Vypsání závodu 
1 Pravidla 

 Závod bude řízen podle mezinárodních pravidel jachtingu, konkrétně podle 
vydání pro období 2021-2024 

2 Lodní třídy 

 Závod je vypsán pro lodní třídy: OT (otevřená lodní třída) a to v kategoriích 
profesionálů (držitelé závodních licencí ČSJ) a amatérů (závodníci bez závodní 
licence ČSJ) 

3 Přihlášky 

 Závodníci se mohou přihlásit prostřednictvím webových stránek ČSJ 
https://www.sailing.cz/prihlasky/221413 se sníženým startovným do 19.10.2022 
a přihlášení následně dokončit potvrzením účasti v dne zahájení závodu či celé 
přihlášení provést v určené době před zahájením závodu dne 22.10.2022. 

3.1 Registrace 

 Registrace proběhne dne 22.10.2022 v níže určené době před slavnostním 
zahájením závodu. Při registraci je nutné dohradit případné startovné a dodat 
všechny závazné informace nutné k přihlášení 

4 Startovné 

 Výše startovného je vyčíslena na celou loď, nikoliv na jednotlivé závodníky. 
OT: 200,- (snížené startovné: 100,-; které je nutné uhradit do 19.10. 
prostřednictvím stránek ČSJ přes výše uvedený odkaz) 

5 Časový plán 

 Sobota 22.10.2022 
08:30-9:30 Přijímání přihlášek a potvrzování registrací 
10:30  Slavnostní zahájení 
11:00  Předpokládaný čas prvního vyzývacího znamení 
 
17:00                Poslední možný čas vyzývacího znamení pro kateg. profesionálů 
18:00                Ukončení závodu, vyhlášení výsledků 

6 Plachetní směrnice 

 Plachetní směrnice budou zveřejněny a k dispozici ke stažení na stránkách 
závodu nejpozději do 8:30 dne 22.10.2022. Tyto dokumenty budou k dispozici 
při registraci a rovněž dostupné na oficiální nástěnce závodní komise. 

7 Závodní plocha 

 Závodní plochou pro tento závod bude Bolevecký rybník 
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8 Plánovaný počet rozjížděk 

 Závod je vypsán na maximální počet rozjížděk: 4 pro všechny kategorie 

9 Bodování 

 Závod bude bodován podle Dodatku A ZPJ (základní způsob zápisů výsledků 
jachting podle ČSJ) 

10 Platnost závodu 

 Pro platnost závodu je nutné odjet minimálně 1 rozjížďku 

11 Prohlášení ZK 

 Závodníci se účastní závodu zcela na svoji vlastní odpovědnost. Viz pravidlo 3 
ZPJ; Rozhodnutí závodit. Pořadatel, Závodní komise nebo jiné osoby, které se 
podílí na organizaci závodu, neberou případnou odpovědnost za materiální 
škody nebo zranění a smrt ve spojení ať přímém nebo nepřímém se závodem. 

12 Média 

 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. 

13 Poplatky 

 Ubytování na lůžku v budově -- 100,- Kč/os/noc 
Ubytování v budově: -- 50,-Kč/os/noc 
Elektrická přípojka: -- 50,-Kč/os/noc 
Parkování, stav na pozemku YC -- zdarma 

14 Ceny a kategorie 

 Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne následovně: 
Kategorie profesionálů: 1. místo, 2. místo, 3. místo 
Kategorie amatérů: 1. místo, 2. místo, 3. místo 
 
Kategorie ostřílený veterán: Cena pro nejstaršího závodníka 
Kategorie vítězové s handicapem: Cena pro nejvyššího a nejtěžšího z závodníků 
 
Závodní komise s vyhrazuje prostor pro změnu, ubrání či přidání kategorií a 
předávání cen. Konečný počet vyhlašovaných kategorií může být upravenou 
Plachetními směrnicemi či Vyhláškou vydanou před ukončením závodu. 

15 Kontakt 

 Ředitel závodu: Karel Smetana, 603 585 962, smetanak@seznam.cz  
Hlavní rozhodčí: Milan Harmáček, 602 509 441, milan.harmacek@gmail.com  

 

Pepa Hanton 

za pořadatele závodu a ZK 
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