
F23 – Registrace doprovodného člunu k závodu 
CTL ………………..  název závodu ……………….……...……………………………………………. 
termín konání závodu ……………………….. místo konání závodu ………….…….……………. 
Níže uvedený podpisem odpovědný řidič doprovodného člunu potvrzuje, že byl poučen a bude dodržovat následující: 

• Na provoz doprovodných člunů se vztahuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, jeho prováděcích vyhlášek a Řádu plavební bezpečnosti na vodních 
cestách České republiky ve znění vyhlášky č. 67/2015 Sb., (dále jen ŘPB). 

• Doprovodný člun smí být veden pouze držitelem platného průkazu pro řízení člunu s příslušným rozsahem oprávnění.

• Doprovodný člun smí být veden trenérem ČSJ s platnou kvalifikací, který je zároveň proškoleným záchranářem Hladinové záchranné služby ČSJ s platnou 
licencí.

• Doklady k provozu člunu i jeho vedení je řidič člunu povinen předložit oprávněným orgánům na jejich výzvu ke kontrole. 

• Provoz člunu nesmí narušovat běžný plavební provoz, ani průběh akce, musí se řídit pokyny orgánů příslušných k řízení závodu.

• Celkový počet plavidel se spalovacím motorem pohybujících se na hladině nesmí přesáhnout počet člunů stanovený výjimkou.

• Registrace může být zrušena nebo pozastavena v případě nedodržení podmínek výjimky nebo z důvodu objektivní změny v podmínkách průběhu sportovní 
akce nebo registrace doprovodných člunů.

• Na palubě člunu smí být výhradně oprávněné osoby, kterými jsou proškolení záchranáři Hladinové záchranné služby ČSJ s platnou licencí.

• Doprovodné čluny se smí pohybovat výhradně v blízkosti závodních okruhů; mimo tento prostor pouze v případě ohrožení života, zdraví nebo majetku účastníků 
závodů, sportovní akce nebo jiných osob. 

• Doprovodný člun musí po celou dobu sportovní akce být označen přidělenou vlajkou označení trenérského člunu, vlajkou Hladinové záchranné služby ČSJ a 
musí splňovat veškeré podmínky pro provozování člunu Hladinové záchranné služby ČSJ, jinak se na něj výjimka z omezení plavby nevztahuje.

• Provozovatelé plavidel musí dodržovat ustanovení § 39 vodního zákona, § 7 vyhlášky (jako palivo použít bezolovnatý benzín, naftu nebo plyn a k mazání 
dvoudobého spalovacího motoru použít olej, který je označen výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí – biologicky odbouratelný).

• Odpovědný řidič doprovodného člunu níže uvedeným podpisem prohlašuje, že má na svoji osobu nebo na níže uvedený doprovodný člun uzavřeno platné 
pojištění odpovědnosti z provozu plavidla ve výši pojistné částky minimálně 9.000.000 Kč v souladu s platným Soutěžním řádem ČSJ. Číslo této pojistné 
smlouvy a datum její platnosti je uvedeno níže.

Jméno, příjmení, datum narození, 
mobilní telefon a adresa trvalého 
bydliště odpovědného řidiče 
doprovodného člunu 

Číslo VMP nebo jiného dokladu 
opravňujícího k řízení 
doprovodného člunu 
Evidenční znaky člunu a 
evidenční číslo resp. další údaje o 
platném lodním osvědčení (pokud 
plavidlo vydání tohoto osvědčení 
podléhá) 
Číslo pojistné smlouvy pojištění 
odpovědnosti z provozu plavidla 
nebo pojištění odpovědné osoby a 
datum platnosti pojištění  
Číslo trenérské licence ČSJ a 
datum platnosti 

Číslo odznaku Hladinové 
záchranné služby ČSJ a datum 
platnosti 
Další oprávněné osoby na palubě 
člunu vč. čísla odznaku Hladinové 
záchranné služby ČSJ 

Lodní třídy a čísla lodí závodníků, 
ke kterým tento člun tvoří 
doprovod 

Datum a podpis odpovědného 
řidiče doprovodného člunu 

Registraci převzal:  Dne: 

Registrační číslo doprovodného člunu: 
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