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Vypsání závodu: 

 
„Poděbradský Team Race“ 

 
CTL 16-1214 

 
13.08. – 14.08.2016 

 
 

 

1. MÍSTO KONÁNÍ  

1.1. Jezero Poděbrady 

2. POŘADATEL 

2.1. JO TJ Bohemia Poděbrady 

3. PRAVIDLA 

3.1. Závod bude řízen podle: 

3.1.1. Závodních pravidel jachtingu ISAF  2013 – 2016 (ZPJ) vč. Dodatku D 

3.1.2. Soutěžního řádu ČSJ pro rok 2016 (SŘ),  

3.1.3. tohoto Vypsání závodu, 

3.1.4. Plachetních směrnic (PS), 

3.1.5. Vyhlášek  závodní, případně protestní komise 

3.1.6. Ústních pokynů dávaných přímo na vodě rozhodčími UMPIRE 

 
V případě rozporu uvedených pravidel má přednost to co je uvedeno níže. 

 

4. LODĚ  

4.1. Lodě pro tento závod jsou dodané pořadatelem, jedná o lodě mezinárodní lodní třídy 
International 420, oplachtění bez spinakru, dvoučlenné posádky.   

 

5. ÚČAST  

5.1. Závod je otevřený. Závodu se mohou účastnit všechny posádky, které splňují 
požadavky ISAF předpisu 21 – Kodex oprávnění.  

5.2. Posádka se přihlásí k závodu nejpozději v sobotu 13.8.2016 do 09.15 hod. v místě 
konání závodu.  Posádka se přihlásí k závodu podepsáním vyplněného registračního 
formuláře a předložením závodní licence s potvrzením o lékařské prohlídce, které 
není starší než 1 rok. 
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5.3. Kormidelník svým podpisem na registračním formuláři přebírá odpovědnost za celou 
posádku a stvrzuje, že bude dodržovat ustanovení ZPJ a dalších platných dokumentů 
řídících tento závod. 

5.4 Po přijetí všech přihlášek proběhne losování na základě, kterého 
vzniknou týmy. Do 5 minut po uveřejnění jednotlivých tymů, mají za 
povinnost oznámit své jméno, pod kterým budou závodit. Pokud tak 
nebude učiněno, jméno jim přiřadí sám pořadatel. Následně bude 
zpracován formát závodu. 

 

6. STARTOVNÉ A DAMAGE DEPOSIT 

6.1. Startovné je pro tento závod 1.000,-- Kč/posádka. (v ceně je zahrnuto občerstvení) 

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ, FORMÁT ZÁVODU 

7.1. Závod bude hodnocen dle Dodatku D ZPJ. 

7.2. Závod se jede jako Team Race 2 na 2. 

7.3. Ostatní podrobnosti ohledně hodnocení a formátu závodu budou obsahovat  

Plachetní směrnice. 

8. ČASOVÝ ROZVRH 

8.1. Sobota 13.srpna 2016 

08:30  zahájení činnosti ZK, registrace 

09:30  zahájení závodu – briefing se závodníky 

10:00  start 1.rozjížďky 

Start dalších rozjížděk určí ZK. 

 

Neděle 14.srpna 2016 

09:00  start rozjížďky 

Start dalších rozjížděk určí ZK 

 
8.2. Start poslední možné rozjížďky je 14.8.2016 v 17.

00
 hod. Po ukončení poslední 

rozjížďky a zpracování výsledků, proběhne slavnostní zakončení a vyhlášení 
výsledků. 

 

9. PLACHETNÍ SMĚRNICE 

9.1. Plachetní směrnice budou k dispozici na oficiální nástěnce před zahájením závodu. 

10. PROTESTY 

10.1. Pro tento závod bude jmenována Protestní komise, která bude pracovat ve složení : 

Předseda :  Mgr. Martin Soušek 

Členové  : Mgr. Alexandra Šínová 

     PhDr. Vlastimil Šindýlek 
 

11. TELEVIZE A MÉDIA 

11.1. Pořadatel si vyhrazuje právo pořizovat z průběhu závodu a jeho příprav video nebo 
audio záznam bez povinnosti jakékoliv náhrady. 
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12. ODPOVĚDNOST 

12.1. Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady. Závodník plně 
odpovídá za škody způsobené na lodích, osobách a dalších věcech v prostoru 
závodu. 

12.2. Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu, zranění nebo 
úmrtí utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.  

12.3  Všechny lodě (posádky) musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené provozem plavidla v minimální pojistné částce 9.000.000 Kč, případně její 
ekvivalent. Pojištění může být sjednáno jak na osobu člena posádky, který je během 
závodu na palubě, tak i na plavidlo. Toto nařízení je v souladu se soutěžním řádem 
ČSJ pro rok 2014.  Tuto skutečnost zástupce lodě (kapitán) stvrzuje svým podpisem 
na formuláři přihláška k závodu. Za porušení tohoto bodu bude na závodníka 
protestováno PK dle pravidla ZPJ 69, resp. 2 a bude mít za následek diskvalifikaci 
z celého závodu hodnocením (DGM) s následným hlášením disciplinární komisi ČSJ. 

 

13. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU 

Ředitel závodu:    : Petr Svoboda 

Hlavní rozhodčí    : PhDr. Vlastmil Šindýlek 

Cheff umpire     :  Mgr. Martin Soušek 

Umpires    : Mgr. Alexandra Šínová 

         

 
        Ředitel závodu : 
        Petr Svoboda 
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REGISTRATION AND ENTRY FORM – PŘIHLÁŠKA  

 

Plese, fill in capital letters/ Prosím, vyplňte hůlkovým písmem: 

Poděbradský Team Race  13.8-14.8.2016     16-1214 
Name of the event/ Název závodu  Date/ datum konání  Event code/ 

CTL 

           
Číslo tým  

No.of team 

 

Název týmu/ Team`s name  

Helm's Name and 
Surname 
Jméno a příjmení 

 

 

Sex (M/F): 
 

Year of birth: 
 

Competitors Code  

Registrační číslo          
to be completed by RC 

in case of foreign 

competitor 

Club, Country 
Klub, Stát  

Adress, telephone, E-mail  

Adresa, telefon, E-mail 
 

 

Crew’s Name and 

Surname,  
Jméno a příjmení  

 

 

Sex (M/F): 

 
Year of birth: 

 

Competitors Code  

Registrační číslo          
to be completed by RC 

in case of foreign 

competitor 

Club, Country 
Klub, Stát 

 

 

Zavazuji se, že se budu řídit Závodními pravidly jachtingu a dalšími dokumenty, které platí pro 

tento závod.  
 

   
Date/ datum  Helm’s Signature / 

Podpis kormidelníka 

 
 

Podpis team leadera nemusí být závodníkem v tomto týmu. Tato osoba je odpovědná za všechny členy týmu. 

 

Jméno a příjmení 

Name and Surname 
 

Č.OP nebo rodné číslo 

ID No. or Czech personal No.  

Podpis(y), datum podpisu 

Signatures and date 

   

Záznam ZK o registraci: / RC’s record  of registration 

Přijato dne/ Accepted, date:    Podpis člena ZK/ Signature of RC 

representataive  


