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Český svaz jachtingu
KOMISE ZÁVODŮ
169 00 Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2
www.sailing.cz email : sousek@sailing.cz

V souladu s unesením vlády ČR č. 490 ze dne 30. dubna 2020 Komise závodů
Českého svazu jachtingu vydává s účinností od 11. května 2020 od 00.00 hod. toto

ODVOLÁNÍ ZRUŠENÍ VYPSANÝCH ZÁVODŮ
Současně Komise závodů ČSJ pořadatelům organizovaných akcí – závodů
uvedených v Celostátní termínové listině Českého svazu jachtingu (dále jen
„CTL“) nařizuje plnit povinnosti stanovené usnesením vlády ČR č. 490 ze dne
30. dubna 2020
Pořadatelům jachtařských závodů se doporučuje splnit níže
povinnosti a zahrnout je do závazných dokumentů závodu, a to zejména:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

uvedené

v rámci akce bude účastno maximálně 100 osob (do tohoto počtu se započítává
celkový počet osob, který zahrnuje veškeré závodníky, rozhodčí, technický
personál, organizátory, realizační týmy závodníků (doprovod závodníků),
trenéry, záchrannou službu, zástupce médií, tzn. že se počítají všechny
přítomné osoby)
na břehu bude zachován odstup mezi jednotlivými osobami minimálně 2 metry
a všechny přítomné osoby jsou povinny používat roušky nebo jinou ochranu
dýchacích cest (nos, ústa)
na břehu umístit lodě tak, aby byl mezi nimi rozestup minimálně 2 metry
při výjezdu na vodu a návratu z vody dodržovat rozestup mezi loděmi minimálně
2 metry
na břehu (například u toalet) bude k dispozici nádoba s dezinfekčním
prostředkem na dezinfekci rukou, dezinfekční prostředek bude průběžně
doplňován
nebudou využívány vnitřní prostory klubů, zejména společné prostory jako jsou
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání toalet za
podmínky, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorách nepotkalo
více osob (ideálně na pánskou/dámskou toaletu po jedné osobě); v těchto
případech je potřeba zajistit zvýšenou dezinfekci všech míst, kterých se osoby
běžně dotýkají
zvýšit četnost pravidelného úklidu toalet se zvýšeným množstvím dezinfekčních
prostředků
závodníci na vodě nemusí mít roušku, závodníci na břehu však roušku mít
musí
všechny ostatní osoby v areálu klubu i na vodě musí mít roušku po celou dobu
akce (i technický personál závodu)
využívat předregistraci závodníků například pomocí webu www.sailing.cz
cenu za startovné inkasovat bezhotovostně, a to převodem na bankovní účet
pořadatele nebo platebními kartami
omezit počet osob na sportovišti tím, že do areálu klubu budou vpuštěni pouze
závodníci, kteří se předregistrovali a u mládežnických závodníků (do 18 let)
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m)
n)
o)
p)

jejich doprovod (maximálně jedna osoba doprovodu na jednu předregistrovanou
loď s mládežnickým závodníkem)
maximálně využívat možnost elektronické nástěnky „notice boardu“ např.
pomocí webu www.sailing.cz
zrušit oficiální zahájení závodu
zrušit nebo alespoň minimalizovat množství briefingů se závodníky (je potřeba
dodržet odstup mezi jednotlivými osobami minimálně 2 m)
zrušit vyhlášení závodu nebo vyhlášení závodu omezit pouze s účastí
vyhlašovaných závodníků

Pro posouzení počtu osob dle usnesení vlády není rozhodné, jestli závod je rozdělen
na více CTL, ale kde se osoby zdržují na břehu v průběhu akce. Pokud tedy na vodě
budou dva závody z různých míst, tak budou dva okruhy a takové závody se mohou
konat souběžně za účasti 100 osob na každém závodě.
POZOR
Pokud se mají konat v rámci jednoho klubu (stejný pozemek) dva závody nebo jeden
závod rozdělený na dva okruhy (mající rozdílné CTL), počet osob se sčítá dohromady
a počet účastníků tedy nesmí překročit 100 osob dohromady.
Pořadatelé, kteří nejsou schopni výše uvedené podmínky splnit nebo očekávají na
závodě větší množství účastných osob, než je povoleno, musí tuto skutečnost co
nejdříve nahlásit předsedovi Komise závodů ČSJ. Tento po následné dohodě
s pořadatelem závod zruší, omezí počet lodních tříd nebo závod přeloží na jiný termín
nebo jiné místo, případně zkombinuje tato opatření.
V Praze dne 05.05.2020
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