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1. MÍSTO KONÁNÍ 

Místem konání VD Nechranice – Lomazice 
Česká republika 
GPS: 50°21,235'N, 13°21,328'E 
http://www.sklomazice.cz 

2. LODNÍ TŘÍDY 

Rac-7P, Rsx-7P, Fun-7P, Bic-7P, Rac-4K, Bic-2 

3. POŘADATEL 

Pořadatelem je Sportklub Lomazice 
Ředitel závodu: Ing. Bernt Dörfel 
Kontakt: hnizdil.v@ktkadan.cz 
Hlavní rozhodčí: Václav Hnízdil 
Předseda protestní komise: Ing. Antonín Solfronk 

4. KATEGORIE REKLAMY 

Všechny lodě musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 – „Reklamní kodex“. 
Po lodích může být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu na plachtě. 
Akreditace médií je povinná u ředitele závodu. 

5. PRAVIDLA 

Závod bude řízen podle: 
• závodních pravidel ISAF, ve znění platném ke dni pořádání závodu, 
• plachetních směrnic, 
• vypsání závodu, 
• mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd, 
• vyhlášek závodní komise a protestní komise, 
• národních předpisů ČSJ. 

6. ÚČAST 

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 
19 – „Kodex oprávnění“. 

7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE 

Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho 
odevzdáním při registraci, zaplacení startovného a předložením následujících 
dokladů: 
• kmenový list ČSJ se závodnickou licencí pro rok 2017, s potvrzením o lékařské 

prohlídce ne starší jednoho roku; 
• zahraniční závodníci předloží doklady podle ISAF Předpisu 19; 
• platný certifikát o proměření lodi. 
Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude 
dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které 
jsou platné pro tento závod.  



Pokud je závodník mladší 18 let, odpovědnost za něj přebírá osoba (trenér, rodič, 
opatrovník, kapitán lodě), která toto stvrzuje svým podpisem na přihlášce lodě. 
Osoba přebírající odpovědnost musí být zletilá, s plnou právní subjektivitou. Na 
přihlášce musí být kromě podpisu uvedeno jméno, příjmení, číslo průkazu 
totožnosti a datum narození.  Uvedené údaje je pořadatel oprávněn na vyžádání 
ověřit dle průkazu totožnosti. Odpovědná osoba je povinna seznámit závodníka, za 
kterého přebírá odpovědnost, se všemi závaznými dokumenty a s bezpečností a 
ochranou zdraví. Odpovědná osoba musí být po celou dobu závodu dosažitelná 
pořadateli. Pořadatel může vyžadovat další osobní a kontaktní údaje osoby, která 
převzala odpovědnost. 

8. STARTOVNÉ 

Pro všechny třídy 500,- Kč/loď 
Startovné musí být zaplaceno při registraci. 
Startovné zahrnuje účast v závodě a zajištění lékařské služby  
Protestné                           300,- Kč/loď 
Ubytování v areálu SK Lomazice není součástí startovného. 

9. MĚŘENÍ 

Před závodem i v jeho průběhu může být provedeno měření lodí a plachet a 
kontrola dokladů v souladu s třídovými pravidly zúčastněných lodních tříd.  

10. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU 

Pátek 18.8.2017 18.00 – 20.00 Zahájení činnosti ZK 
Sobota 19.8.2017 8.00 –   9.30 Registrace závodníků 
  10.00 Zahájení závodu 
  11.00 Předpokládaný start první rozjížďky 
Neděle  20.8.2017 10.00 Předpokládaný start první rozjížďky  
                                                           dne 
 

Při uskutečnění 4 a více platných rozjížděk je poslední možný nedělní start v 
13.00 hod. Při uskutečnění 3 a méně platných rozjížděk je poslední možný nedělní 
start v 15.00 hod. Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků závodu. 

11. PLACHETNÍ SMĚRNICE  

Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci. 
Počet rozjížděk: 8 

12. ZÁVODNÍ PLOCHA 

Závod se uskuteční na ploše VD Nechranice před loděnicí SK Lomazice. 

13. BODOVACÍ SYSTÉM 

Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2. 

14. PROTESTNÍ KOMISE 

Pro tento závod bude jmenována protestní komise v souladu s pravidlem 91 ZPJ. 



15. CENY A KATEGORIE 

Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí LT. Kategorie 
budou vyhlášeny v souladu se Soutěžním řádem ČSJ. 

16. TELEVIZE A MÉDIA 

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

17. 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 
před, během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti. 
Závodník je povinen mít uzavřenou pojistku dle soutěžního řádu ČSJ (min. 9 000 
000Kč). 

18. DOPROVODNÉ ČLUNY 

Provoz motorových člunů je na VD Nechranice zakázán. Případný provoz 
doprovodných motorových člunů pro jednotlivé týmy a závodníky musí být povolen 
odborem životního prostředí MÚ Kadaň. 

19. UBYTOVÁNÍ 

Ubytování je možné ve vlastních stanech nebo karavanech v areálu SK Lomazice a 
řídí se platným ceníkem střediska. 

 
Kontakt: Václav Hnízdil, tel: 724 690 151, e-mail: hnizdil.v@ktkadan.cz 
  


