
 

YC Velké Dářko TJ Žďár nad Sázavou z.s. Stránka 1 
 

 
 

Bambusová regata 
 

 

  v lodních třídě 

 
Optimist  

 

Datum: 18. 7. 2020 – 19. 7. 2020 

CTL 202009 

 

 

 

 

VYPSÁNÍ ZÁVODU 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

YC Velké Dářko TJ Žďár nad Sázavou z.s. Stránka 2 
 

1.  Místo závodu 
Místem konání závodu je vodní plocha Velké Dářko Česká republika. 

2. Lodní třída 
Závod je určen pro lodní třídu Optimist – 7P 

3. Pořadatel 
Pořadatelem je YC Velké Dářko, TJ Žďár nad Sázavou z.s. 

4. Kategorie reklamy 
Na plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách 
trupu. 

5. Pravidla 
Závod bude řízen podle: 

• Závodních pravidel World sailing 2017-2020, jejich dodatků a všech jejich platných změn.  

• Platného soutěžního řádu ČSJ 

• Vypsání závodu 

• Plachetních směrnic 

• Mezinárodních pravidel zúčastněné třídy 

• Vyhlášek závodní komise a protestní komise 

6. Účast 
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky WS, předpisu 19 „Kodex oprávnění“. 

7. Přihlášky a registrace 
Závodníci se předregistrují k závodu na webu ČSJ na adrese https://www.sailing.cz/prihlasky/202009 . V 
případě jakýchkoliv potíží s předregistrací se obraťte na Pavla Kamenského, kontakt uveden na konci 
tohoto Vypsání. Registrace bude ukončena podpisem hromadné přihlášky závodníkem a odpovědnou 
osobou za závodníka nebo povinným vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním 
při registraci v sobotu 18. 7. 2020 a předložením následujících dokladů: 
- Závodní licencí pro rok 2020, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku. 
- Potvrzení (pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. 
Přihláška musí být podepsána závodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení 
Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro tento závod. Přihláška 
závodníků ve věku do 18 let musí být podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za 
závodníka. Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, 
kterou závodník používá, odpovídá platným předpisům.   

8. Startovné 
Startovné včetně kempovného je 700,-Kč. 
Startovné musí být zaplaceno při registraci. 

9. Časový plán 
 

Předregistrace závodníků na adrese https://www.sailing.cz/prihlasky/202009 do pátku 17.7.2020 14:00 

Pátek     17. 7. 2020 

20:00 – 21:00 Registrace závodníků 
Sobota     18. 7. 2020 

08:00 – 09:30 Registrace závodníků 
        10:00 Slavnostní zahájení 
        11:30 Start první rozjížďky 
Neděle 19. 7. 2020 

Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK 
Žádná rozjížďka nebude startována po 15:00. 

17:00 Slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků, jak jen to bude možné. 

https://www.sailing.cz/prihlasky/202009
https://www.sailing.cz/prihlasky/202009
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10.  Dráha a značky 
Bude upřesněno plachetními směrnicemi 

11.  Počet rozjížděk 
Závod je vypsán na 9 rozjížděk.  

12.  Plachetní směrnice 
Plachetní směrnice budou vyvěšeny na nástěnce ZK po celou dobu závodu. 

13.  Bodovací systém 
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2. 

14.  Ceny a kategorie 
• Absolutní pořadí 

• Mladší žáci 

• Mladší žákyně 

• Starší žáci 

• Starší žákyně 

15.  Televize a média 
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli 
náhrady 

16.  Odpovědnost a pojištění 
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za 
osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se 
zříká jakékoliv zodpovědnosti. 
Každá zúčastněná loď musí mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti třetí stranou s minimálním 
plněním 9 000 000 Kč na událost nebo jeho ekvivalent. 

17.  Doprovodné čluny 
Všechny doprovodné čluny se musí registrovat u pořadatele. Doprovod, který vede člun má povinnost 
mít uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu motorového člunu ve výši minimálně 9.000.000 Kč. 

 

Informace 

YC Velké Dářko, Pavel Kamenský, tel. 604 759 613  e-mail: kamenda@centrum.cz.   

http://www.ycvelkedarko.cz/ 
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