
 

Plachetní směrnice pro závod: 

ČP Course Foil FOI7P CTL: 221631 

0 PRAVIDLA 

0.1 Závod bude řízen pravidly tak jak je určeno v Závodních pravidlech jachtingu (ZPJ). 

1. NÁSTĚNKA a ZMĚNY PLACHETNÍCH SMĚRNIC  

1.1 Nástěnka závodu je: (a) elektronická nástěnka https://www.sailing.cz/noticeboard/221631 

(b) klasická nástěnka před autem rozhodčího. 

2.Pro startování rozjížděk bude použit tříminutový startovní interval: 

3 ZNAMENÍ DÁVANÁ NA BŘEHU  

3.1 Znamení dávaná na břehu budou vztyčena u nástěnky závodu.  

3.2 Když je vlajka AP vyvěšena na břehu, je „1 minuta“ zaměněna za „ne méně než 30 

minut“ v závodním znamení AP (ZPJ). 

4.ČASOVÝ PLÁN ROZJÍŽDĚK  

4.1 Časový plán je uveden ve vypsání závodu.  

4.2 Závod je vypsán pro třídu FOIL na 8 rozjížděk. 

Poslední den závodu nebude žádné vyzývací znamení dáno po 14:00. 

5 DRÁHY  

5.1 Schéma dráhy je uvedeno v Příloze 

6 PROTESTY A ŽÁDOSTI O NÁPRAVU  

6.1 Protestní časový limit je 30 minut po dokončení poslední lodě poslední rozjížďky dne 

nebo po signalizaci AP nad A nebo N nad A. Pokud je AP nad A signalizováno na břehu, 

potom je protestní časový limit pouze 15 minut.  

6.2 Seznam protestů a stran projednání bude zveřejněn nejpozději do 10 minut po konci 

protestního času. Podrobný plán včetně předpokládaných časů projednání bude zveřejněn 

(nebo vhodným způsobem oznámen stranám projednávání). 

7. BEZPEČNOST [DP] [NP] SAFETY [DP] [NP]  

Závodníci mladší 18 let jsou povinni mít řádně upevněnou záchrannou vestu a přilbu od 

vyplutí až do přistání. Výjimkou jsou úkony nezbytně nutné k vykonání fyziologických potřeb 

a převlékání. 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. 

VD  Nechranice 16.9.2022 

Tomáš Altmann +420 602 495 034, ta@income.cz 
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