
MODRÁ STUHA 2022
OKRUŽNÍ ZÁVODNÍ PLAVBA BRNĚNSKOU PŘEHRADOU

sobota 22.10. 2022, Brněnská přehrada, CTL 222178
Pořadatel:  Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO

Závod je vypsán pro lodní třídu: OT-1 
(tedy pro všechny plachetnice)

Vypsání závodu 
Zveme všechny jachtařky a jachtaře na společné rozloučení s hladinou Brněnské přehrady

Časový program:
Příjem přihlášek 9.15 – 10.30

(účastníci budou znát jména členů posádek, jejich reg. čísla ČSJ, číslo lodě /vlajka/ a jméno lodě)
Zahájení závodu - nástup 11.00
Start závodu 12.00
Předpokládané vyhlášení výsledků 16.30

Podmínky účasti:

Správně a úplně vyplněná přihláška k závodu a zaplacení startovného – 50 Kč / osoba (osoby nad 18
let).

Lodní třídy a ceny, bodovací systém      
Závod je vypsán pro OT (ostatní třídy).

Hodnoceny budou první tří lodě v jednotlivých kategoriích. Kategorií se myslí skupina lodí stejné lodní
třídy, nebo alespoň srovnatelných lodí, která čítá 5 a více lodí.
Všechny hodnocené posádky budou mít radost ze společné plavby po brněnském "moři" a  absolutní
vítěz získá tradiční putovní pohár.                                  

Závodní komise
Ředitel závodu: Zbyněk Vaculka, zbynekvaculka@lzyacht.cz, tel.: 776 386 217

Hlavní rozhodčí: Martin Malec, martinmalec@eznam.cz , tel.: 724 13 29 30

Plachetní směrnice
1. Bezpečnost

1.1. Člen posádky lodi, která vyžaduje pomoc, dává znamení KROUŽIVÝ POHYB PAŽE. Ostatní
plachetnice, které signál vidí, musí jednat dle ZPJ 1.1. 

2. Pravidla
2.1. Závod bude řízen Závodními pravidly jachtingu 2021-2024 a v souladu s těmito Plachetními
směrnicemi a Vypsáním závodu.

3. Znamení dávaná na břehu a na vodě
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3.1. Znamení na břehu budou dávána na vlajkovém stožáru na mole.
Vztyčení vlajky "AP" (vztyčení  "AP" bude doprovázeno dvěma zvukovými znameními).  Když je
vlajka AP vztyčena na břehu, je  „1 minuta “  zaměněna za „ne méně než 30 minut“ ve znamení
závodu.
3.2. Na vodě budou dávána na plavidle závodní komise.
3.3. Zvukovým znamením je zvuk píšťalky.

4. Vlajky lodní třídy 
Lodě startují společně na vlajku „F“ 

5. Závodní dráha a znaky
Start etapy: plavidlo závodní komise + bílý jehlan
Cíl etapy: stožár na mole YCLS + oranžová koule 
Trať dle schématu tratě.

6. Start

Signály startovní 
procedury:

Vyzývací znamení 5 min. před startem 1 zvuk Vlajka – „F“
Přípravné znamení 3 min. před startem 1 kratší zvuk Vztyčena číslice „3“ 
Znamení 2 min.
Znamení 1 min.

2 min. před startem
1 min. před startem

1 kratší zvuk Vztyčena číslice „2“
Spuštěna číslice "2"

Start Start 1 delší zvuk Spuštěna vlajka "F"

7. Časové limity
Pořadí lodí může ZK vyhodnotit dle pořadí na trati. ZK zapíše časy dojezdů jednotlivých lodí pro
příp. vyhodnocení hendikepů.

8. Počet rozjížděk a bodování
Závod je vypsán na 1 etapu  .  
Bude použit nízkobodový systém podle Dodatku ZPJ A.  

9. Změny plachetních směrnic
Změny plachetních směrnic  budou zveřejněny na nástěnce ve vstupním prostoru YCLS,  příp.
ústně na vodě spolu s vyvěšením vlajky „U“
Trať závodu bude zveřejněna na stejné nástěnce před zahájením závodu.

                         Příloha č.1.  – schéma tratě

Trať

- bude postavena tak, aby

- bylo startováno proti větru

- byla využita plocha Brněnské přehrady (dle povětrnostních podmínek, ale max. zhruba
do prostoru nuda pláže)

- bylo minimalizováno křížení s plavební dráhou "parníku"-DPmB, které budou ještě v 
provozu

- a bude signalizována jehlany (bílé a červený)

- může být zkrácena u jakékoliv značky v souladu s pravidlem ZPJ 32 a Znamením závodu 
vztyčením vlajky „S" na člunu poblíž obeplouvané značky.



Prostor závodu:

Značení etapy

Start Motor.člun ZK + bílý jehlan

Zn. 1

Zn. 2 

Zn. 3

bílý jehlan          - Levobok

červený jehlan   - 

bílý jehlan          - 

Cíl Stožár na mole YCLS + oranž. koule


