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KSJ JmK, z.s. 
Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

Krajský svaz jachtingu – kraj Jihomoravský (KSJ JmK, z.s.) snahou podpořit rozšíření členské základny mladých 
jachtařů a zintenzivnit závodní činnost jihomoravských jachetních oddílů v rámci kraje vypisuje 
 

KRAJSKOU POHÁROVOU SOUTĚŽ 2016 – JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
 
Předpokládáme, že vypisovaná soutěž v kladném smyslu ovlivní i sportovní výkonnost závodníků z jihomoravských 
jachetních oddílů na celorepublikové úrovni. Žádáme funkcionáře jihomoravských jachetních oddílů o další 
popularizaci a propagaci této krajské pohárové soutěže, závodníky pak o totéž a o maximální účast na závodech 
vybraných do soutěže. 
 
 
Propozice: 
 
 Součástí krajské pohárové soutěže 2016 – Jihomoravského kraje (dále jen „pohárová soutěž“) jsou závody 

s vypsaným koeficientem 2, pořádané jihomoravskými jachetními oddíly a kluby. Jedná se o: 
 CTL 162109 Lanex Cup, 27. 4. 2016, Brněnská přehrada, pořadatel Jachtklub Brno, z.s. 
 CTL 162118 KonicaMinolta Cup, 18. 5. 2016, Brněnská přehrada, pořadatel Jachtklub Brno, z.s. 
 CTL 162134 Corfix Cup, 29. 6. 2016, Brněnská přehrada, pořadatel Jachtklub Brno, z.s. 
 CTL 162155 Pohár Jachtklubu Brno, 7. 9. 2016, Brněnská přehrada, pořadatel Jachtklub Brno, z.s. 

 Pohárová soutěž se vypisuje pro lodní třídu OPTIMIST. 
 Do hodnocení pohárové soutěže se zařazují pouze závodníci registrovaní v rámci jihomoravských jachetních 

oddílů a jejich registrační číslo v jednotlivých závodech je ve formátu 21xx-xxx (dále jen „závodníci z JmK). 
 Do hodnocení pohárové soutěže se zahrnují pouze závody, které splnily podmínky pro koeficient 2 

s minimálním počtem 5 startujících lodí se závodníky z JmK (dále jen hodnocený závod). V případě, že tyto 
podmínky nebudou splněny v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, určí KSJ JmK, z.s. v souladu 
s platným soutěžním řádem Českého svazu jachtingu náhradní závod včetně převodu koeficientu 2 (pokud to 
bude technicky možné). 

 Výsledky pohárové soutěže budou vyhodnoceny a vítězové budou vyhlášeni pouze v případě, že budou 
uskutečněny minimálně dva hodnocené závody. 

 
 
Hodnocení pohárové soutěže: 
 
 Hodnoceni budou všichni závodníci z JmK, kteří se zúčastní alespoň jednoho hodnoceného závodu. 
 Z každého hodnoceného závodu bude sestaveno pořadí závodníků s registračním číslem 21xx-xxx (závodníci 

s jiným registračním číslem nebudou v tomto pořadí uvedeni). V rámci takto sestaveného pořadí bude 
každému závodníkovi uděleno tolik bodů, které je rovno jeho umístění (tzn. 1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body, 
atd.). Pokud se závodník některého z hodnocených závodů nezúčastní, obdrží v tomto závodě bodové 
hodnocení odpovídající počtu všech závodníků hodnocených v celé pohárové soutěži zvýšeného o jeden bod. 

 Po skončení posledního hodnoceného závodu budou sečteny výsledné body tak, že bude u každého 
hodnoceného závodníka proveden součet třech nejnižších (nejlepších) bodových výsledků. 

 Výsledné pořadí závodníků v rámci pohárové soutěže bude určeno dle těchto celkových bodů tak, že nejlepší 
závodník bude mít nejnižší počet celkových bodů. 

 V případě rovnosti celkových bodů, rozhoduje větší počet nižších výsledných bodů v jednotlivých hodnocených 
závodech. Pokud i v tomto případě dojde k rovnosti, rozhoduje lepší umístění v posledním hodnoceném 
závodě, případně předposledním, apod. 

 
 
Vyhlášení: 
 
 Vyhlášeni budou první tři závodníci celkového pořadí pohárové soutěže. 
 KSJ JmK, z.s. může rozhodnout o vyhlášení kategorií. 
 
 
V Brně dne 12. 4. 2016 
 
 
 Ing. Radim Vašík 
 předseda KSJ JmK, z.s. 


