
Přehled závodů pořádaných v severočeské oblasti: 

 

Ústecký kraj 

https://www.sailing.cz/kalendar?ctl=2116%25&datumOd=01.01.2021 

 

Liberecký kraj 

https://www.sailing.cz/kalendar?ctl=2117%25&datumOd=01.01.2021 

 

Do Severočeského poháru se započítávají závody vypsané s koeficientem 2 a 

4K pro jmenované lodní třídy. 

 

 

Severočeský pohár 

2021 
Pro lodní třídy 

Q, Evr, Fin, Pir, Sta, Kaj, Rac, Bic, L47 a 

Lar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vypisuje: Sdružený krajský svaz jachtingu 

 ÚSTÍ n. L. – LIBEREC 

 

  

https://www.sailing.cz/kalendar?ctl=2116%25&datumOd=01.01.2021
https://www.sailing.cz/kalendar?ctl=2117%25&datumOd=01.01.2021


 

ČESKÝ SVAZ JACHTINGU 

Sdružený krajský svaz jachtingu ÚSTÍ n. L. – LIBEREC 

 

Vážení sportovní přátelé. 

 

V roce 2021, obdobně jako v předcházejících letech, vypisuje krajská 

STK "Severočeský pohár 2021", a to pro lodní třídy Q, Evr, Fin, Pir, 

Sta, Kaj, Rac, Bic, L47 a Lar s tím, že vítězové jednotlivých tříd budou 

po vyhodnocení soutěže odměněni cenou, která jim bude předána při 

vhodné příležitosti na závěr sezony. 

 

Podmínky soutěže: 

1.1 Do soutěže se zahrnují všechny závody v kraji Ústí (16) a Liberec 

(17) s koeficientem 2 a Sdružené krajské přebory. 

1.2. Sdružené krajské přebory a vybrané závody se přepočítávají pro 

potřeby poháru na koeficient 2. 

 

2.1. Soutěž "Severočeský pohár 2021" se vypisuje pro lodní třídy: 

OPTIMIST, EVROPA, FINN, PIRÁT, STAR, KAJ, RAC, BIC, L47 a 

LAR. 

2.2. Ostatní lodní třídy pokud splní kritéria koef. 2 společně s loďmi 

jiných oblastí se do soutěže nepočítají, jsou však hodnoceny jako 

samostatný závod. 

2.3. Závod s koef.2 v souladu s novým Soutěžním řádem musí splnit 

podmínku 2 rozjížďky a 3 lodě na startu. Tyto podmínky musí být 

splněny i pro započítání do Severočeského. 

 

2.4. Do soutěže se započítávají každé posádce 4 nejlepší výsledky. 

2.5. Ve vyhodnocení soutěže budou uvedeny všechny vypsané lodní 

třídy (i v případě odjetí pouze jednoho závodu). 

2.6. Poháry vítězům budou předávány pouze v případě odjetí 

min. 3. závodů vypsané v dané lodní třídě a min. 5ti klasifikovaných 

posádek. Stejné pravidlo platí i pro zaznamenání do historických tabulek 

vítězů. 

2.7. O umístění rozhoduje součet logaritmických bodů JSTK získaných 

v jednotlivých závodech. Rovnost bodů se řeší obdobně jako při 

samostatném závodě dle ZP s tím, že "závod je jako rozjížďka". 

2.8. U dvouposádkových lodí bude hodnocení prováděno podle 

kormidelníka s tím, že v závěrečném hodnocení v případě střídání 

kosatníků bude hodnocen kosatník, který se zúčastní více započítaných 

závodů nebo při rovnosti ten, který jel poslední započtený závod. 

2.9. U více posádkových lodí jsou do hodnocení poháru započítány pouze 

ty, jejichž celá posádka je tvořena závodníky ze severočeské oblasti 

(Ústeckého a Libereckého kraje). 

 

3.1. Změny v podmínkách soutěže může provádět pouze STK KSJ. 

3.2. Seznam závodů je uveden ve Sportovním kalendáři jachtingu 2021 

(viz odkazy na zadní straně tohoto vypsání Severočeského poháru). 

 

 

 Martin Žižka Václav Cintl 

 předseda SKSJ STK 


