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Věc:  Žádost o doplnění programu RACE Control a doplnění směrnice, která by vedla ke 

zpřesnění práv a povinností hlavního rozhodčího při řízení závodu. 

 

Vážený předsedo a komise rozhodčích, 

V zastoupení Asociace lodní třídy Optimist, bych Vás rád požádal o zadání úpravy programu pro 

zpracování výsledků závodů (RACE Control) tak, aby bylo možné flotilu lodí rozdělit do menších 

skupin ( fleetů). Vede nás k tomu několik důvodů: Předně dle IODA Race management policy je 

doporučený maximální počet lodí na startovní čáře 60 a výjimečně by neměl překročit 70. 

V posledních třech letech se číslo 70 překračuje skoro pravidelně při pohárových závodech a 

MČR. Ve zmíněném manuálu je taktéž uveden výpočet délky startovní čáry, což je 1,5 x délka 

lodě (2,3m) x počet lodí. Domníváme se, že změna pomůže předejít nedorozuměním 

s rozhodčími, kteří na Nových Mlýnech při MČR v počtu 102 lodí vytvořili délku čáry 500m a 

vzdálenost na bóji č. 1 byla 650m.. Z logické geometrie to bohužel nepřipomínalo závodní trať, 

na které bychom děti mohli něco naučit. 

 

Stran správné výchovy jachtařské mládeže se domníváme, že je třeba důrazně dbát na 

dodržování pravidel, morálních hodnot a jít mládeži příkladem. Myslíme si, že je naším 

společným přáním stále zlepšovat vzájemnou komunikaci mezi rozhodčími, trenéry a závodníky. 

Rozhodčí je v tomto případě po dobu  závodu velmi sledovaná osoba, která dbá na dodržování 

pravidel a trestá ty, kteří je překročili. Chceme Vás požádat o směrnici, která by pomohla 

předejít a následně řešit situace, kdy se rozhodčí rozhodne nedodržovat vypsání závodu i přesto , 

že mu stanovený zástupce lodní třídy a ředitel závodu výslovně nedoporučili takto postupovat. 

Příkladem je poslední pohárový závod na Nechranicích , kdy rozhodčí nezvládl svou náročnou 

roli a začal chybovat už při stavění tratě . Při směru větru od hráze byla návětrná značka jen cca 

100m před hrází. Díky tomu byl vítr pochopitelně velmi poryvový a různých směrů. Pro nás 

nepochopitelně zůstala nevyužitá celá oblast směrem k elektrárně, kde byl vítr silnější a stálejší, 

na což byl rozhodčí několikrát upozorněn nejen určeným zástupcem lodní třídy, ale i ředitelem 

závodu. Posléze Rozhodčí ukončil závod předčasně  aniž by se pokusil změnit trať v době, kdy byly 

podmínky pro další start regulérní. Pohárový závod se neodjel. 

Předem děkujeme za kladné vyřízení této prosby 
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