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Bohemia Sekt regata 

1.-2.4.2023 

CTL: 231401 

 

Vypsání závodu 
1 Pravidla 
 Závod bude řízen podle mezinárodních pravidel World Sailing 2021-2024 
2 Lodní třídy 
 Závod je vypsán pro lodní třídy: Fireball (3-C) 
3 Přihlášky 
 Lodě se mohou přihlásit prostřednictvím webových stránek ČSJ 

https://www.sailing.cz/prihlasky/231401 do 1.4.2023 do 8:00 a přihlášení 
následně dokončit potvrzením účasti v dne zahájení závodu či celé přihlášení 
provést v době před zahájením závodu dne 1.4.2023 

3.1 Registrace 
 Při registraci musí každá loď potvrdit přihlášku lodě. Navíc musí být předloženo: 

vyplněné prohlášení Rodičů/odpovědné osoby (pro všechny závodníky mladší 
než 18 let) 

4 Startovné 
 Fireball: 500 Kč 
5 Časový plán 
 Sobota 1.4.2023 

08:30-9:30 Přijímání přihlášek a potvrzování registrací 
10:00  Slavnostní zahájení 
11:00  Předpokládaný čas prvního vyzývacího znamení 
18:00  Živá hudba – Šindelář, Kořínek 
 
Neděle 2.4.2023 
10:00  Předpokládaný čas prvního vyzývacího znamení tohoto dne 
14:00  Čas posledního možného vyzývacího znamení 

6 Plachetní směrnice 
 Plachetní směrnice budou zveřejněny a k dispozici ke stažení na stránkách 

závodu nejpozději do středy 29.3.2023. Tyto dokumenty budou k dispozici při 
registraci a rovněž dostupné na oficiální nástěnce ZK. 

7 Závodní plocha 
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 Závodní plochou pro tento závod bude Bolevecký rybník. 
8 Plánovaný počet rozjížděk 
 Plánováno je odjet 8 rozjížděk. 
9 Bodování 
 Závod bude bodován podle Dodatku A ZPJ. 
10 Platnost závodu 
 Pro platnost závodu je nutné odjet minimálně 1 rozjížďku. 
 Pro platnost závodu jako Pohár Čech je nutné odjet minimálně 3 rozjížďky. 
11 Prohlášení ZK 
 Závodníci se účastní závodu zcela na svoji vlastní odpovědnost. Viz pravidlo 3 

ZPJ, Rozhodnutí závodit. Pořadatel, Závodní 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. 

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 Kontakt 
 Ředitel závodu: Karel Smetana, +420 603 585 962, smetanak@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí: Jan Marian, +420 732 200 941, marian@sailing.cz 
 

Milan Harmáček 

za pořadatele závodu a ZK 


