1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Český svaz jachtingu (dále jen ČSJ) jako národní autorita olympijského sportu jachting,
windsurfing a kitesurfing vydává tento Soutěžní řád (dále jen SŘ) jako svůj interní dokument
jehož účelem je úprava postupu všech subjektů a orgánů ČSJ, které se podílejí na organizaci
soutěží pořádaných členskými subjekty, případně subjekty, které dle pravidla 89.1 Závodních
pravidel jachtingu (dále jen ZPJ) jsou pod jeho pravomocí. Dále tento SŘ vymezuje vznik,
změnu a zánik práv a povinností subjektů a orgánů ČSJ, které organizují nebo se jinak podílí
na jachtařských soutěžích.
Tento SŘ nenahrazuje předpisy národního svazu, tak jak je vymezuje definice Rule (c) ZPJ.
Ustanovení tohoto SŘ jsou závazná pro všechny subjekty a orgány ČSJ, které organizují nebo
se jinak podílí na organizaci a jachtařských soutěžích zařazených do Celostátní termínové
listiny (dále jen CTL) a to jak v souvislosti s přípravou a řízením soutěže, tak po jejím ukončení.
Ustanovení zvláštní části tohoto SŘ se užijí jen pro soutěže, o kterých to příslušná ustanovení
SŘ stanoví.
Všechny subjekty a orgány ČSJ, které organizují nebo se jinak podílejí na jachtařských
soutěžích zařazených do CTL jsou povinny přijmout veškerá opatření, aby se všechny osoby
zapojené do organizace soutěží (organizátoři, rozhodčí,…) seznámily s ustanoveními tohoto
SŘ a prosazovali jeho dodržování a naplňování při všech soutěžích.
Pojmem soutěž, se pro účely tohoto SŘ rozumí jakýkoliv závod, který je zařazen do CTL podle
ustanovení 2.1.3 tohoto SŘ.
Odbornou komisí ČSJ zodpovědnou za výklad, zařazování soutěží do CTL a případné
povolování výjimek je Komise závodů.

2.

OBECNÁ ČÁST (ORGANIZACE SOUTĚŽÍ)

2.1.

SOUTĚŽE

2.1.1.

ČSJ zařazuje do CTL soutěže dle úrovně následovně:
a)
Mistrovství České republiky,
b)
Mezinárodní závody pořádané členskými subjekty ČSJ,
c)
Pohárové soutěže jednotlivých lodních tříd,
d)
Regionální pohárové soutěže jednotlivých lodních tříd,
e)
Krajské přebory,
f)
Krajské pohárové soutěže,
g)
Místní závody,
ČSJ diferencuje v CTL soutěže dle způsobu závodění následovně:
a)
okruhové,
b)
dálkové,
c)
časové (vytrvalostní),
d)
závody družstev (team racing),
e)
souboj (match racing),
f)
speciální (např. slalom, štafeta)
Všechny závody zařazené do CTL mají přidělený koeficient dle jejich úrovně, případně podle
dále stanovených kritérií:

2.1.2.

2.1.3.

2.1.3.1. Závody zařazované do CTL:
Úroveň závodu
Mistrovství České republiky
Mezinárodní závody pořádané členskými subjekty ČSJ
Pohárové soutěže jednotlivých lodních tříd
Regionální pohárové soutěže jednotlivých lodních tříd
Krajské přebory
Krajské pohárové soutěže
Místní závody

koeficient
12
8
7
3
4
2
1

2.1.3.2. Komise závodů, pro účely výkonnostního žebříčku, přiřazuje dalším (zejm. zahraničním)
soutěžím vloženým do informačního systému ČSJ podle následujících kritérií
Úroveň závodu
Olympijské hry
Mistrovství světa olympijských lodních tříd (Sailing World Championships, Para World
Sailing Championships)
Mistrovství světa neolympijských lodních tříd
Kontinentální mistrovství olympijských lodních tříd
Mistrovství světa věkových kategorií (MS juniorů, MS veteránů)
Kontinentální mistrovství neolympijských lodních tříd
Kontinentální mistrovství věkových kategorií (ME juniorů, MS veteránů)
Závody s World Sailing rankingem 200
Závody s World Sailing rankingem 100
Závody s World Sailing rankingem 50
Mistrovství (Nationals) jiného národního svazu
Mezinárodní závody pořádané zahraničními subjekty (více než 3 státy a 30 lodí)
Mezinárodní závody pořádané zahraničními subjekty (více než 15 lodí)
Ostatní mezinárodní závody

koeficient
100
75
36
50
24
24
18
30
20
15
12
8
7
4

2.1.3.3. Komise závodů může, pro účely výkonnostního žebříčku, v odůvodněných případech
koeficient soutěží uvedených v tabulce 2.1.3.2 upravit.
2.1.4.
Přidělený (vypsaný) koeficient platí jako výsledný koeficient, pro účely výkonnostního
žebříčku, při splnění minimálního počtu uskutečněných platných rozjížděk a zároveň
minimálního počtu startujících lodí (družstev) v daném závodě, které definuje následující
tabulka:

team & match
racing, ligová soutěž

team & match
racing, ligová soutěž

okruhové závody

okruhové závody

minimální
počet
startujících
týmů
minimální
počet
uskutečněnýc
h rozjížděk
minimální
počet
startujících
lodí
minimální
počet
uskutečněnýc
h rozjížděk

>12

12

7-3

2

1

0

stanovuje
vypsání
závodu nebo 8

8

5

3

2

nevypisuje
se

stanovuje vypsání závodu nebo příslušný Dodatek ZPJ
stanovuje
vypsání
závodu nebo
10
stanovuje
vypsání
závodu nebo
pořadatel

10

5

stanovuje
KSJ nebo 5

3

<2

3

3

2

1

1

2.1.4.1. Je-li některá požadovaná hodnota nižší, než je vyznačeno v tabulce, použije se nejbližší nižší
výsledný koeficient tak, aby byly splněny všechny podmínky uvedené v tabulce. Před
uskutečněním závodu může Komise závodů udělit výjimku na základě žádosti pořadatele.
2.1.5.
ČSJ vypisuje soutěže pouze pro lodní třídy, které jsou uvedené v seznamu lodních tříd
vedeného Komisí lodních tříd na webu ČSJ. VV ČSJ, na základě návrhu Komise lodních tříd,
může do tohoto seznamu doplnit lodní třídu. Lodní třídy zařazené do programu Olympijských
her (World Sailing Regulation 23.1.4.) jsou implicitně zařazeny do tohoto seznamu.

2.2.

CELOSTÁTNÍ TERMÍNOVÁ LISTINA

2.2.1.

Členové ČSJ se statutem základního členství (kluby, Krajské svazy jachtingu, Asociace
lodních tříd) jsou oprávněny navrhovat Komisi závodů soutěže, které mají být zařazeny do
CTL.
Výkonný výbor ČSJ (dále jen VV), na základě návrhu Komise závodů, schválí interní směrnici
(Směrnice pro tvorbu CTL), která upraví postupy, priority, počty vypisovaných závodů, doby a
lhůty při tvorbě a sestavování CTL.

2.2.2.

2.3.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

2.3.1.

SŘ stanovuje následující povinnosti pořadatelů, které musí být dodržovány pro zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen BOZ) závodníků, trenérů, organizátorů a rozhodčích
při soutěžích zařazených do CTL nebo pod patronací ČSJ.
Pořadatel je povinen zajistit odpovídající zdravotní dozor na soutěži v souladu s příslušnými
právními předpisy a doporučením vydaným Společností urgentní medicíny a medicíny
katastrof ČLS JEP „Zdravotnické zajištění kulturních a sportovních akcí“ 1. Pořadatel je povinen
seznámit všechny organizátory se základy BOZ.
Pořadatel je povinen zajistit odpovídající záchranný systém pro zajištění BOZ na vodní ploše.
Doporučuje se využívat vyškolené členy Hladinové záchranné služby ČSJ, kteří mají
odpovídající odbornost a vybavení pro práce na vodní hladině.
Pořadatel je povinen ověřit zdravotní způsobilost závodníka, který má v úmyslu přihlásit se do
soutěže, tím způsobem, že bude vyžadovat při registraci předložení platné pravidelné lékařské
prohlídky v souladu s vyhláškou č. 391/2013 Sb2.
Pořadatel je povinen zajistit, že veškeré motorové čluny použité v souvislosti s organizací
soutěže mají odpovídající technické prohlídky.
Ředitel závodu je povinen zajistit, že všichni organizátoři byly seznámeny o povinnosti
používat osobní záchranné prostředky (vesty, apod.) a výtrhovou pojistku („kill cord“), v
případě, že jsou jí čluny vybaveny.
Pořadatel je povinen potvrdit nebo vystavit účastníkům soutěží Záznam o úrazu pro účely
likvidace pojistné události.
Pořadatel je povinen poskytnout součinnost všem složkám Integrovaného záchranného
systému, v případě, že je mu to nařízeno.
Pořadatel je povinen hlásit veškeré úrazy, které vyžadovaly lékařské ošetření, a které nastaly
v souvislosti se soutěží, Odborné komisi Hladinové záchranné služby, prostřednictvím
krajského náčelníka Hladinové záchranné služby nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.
2.3.6.

2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

2.4.

PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ

Pořadatel je povinen zajistit veškerá potřebná povolení pro pořádání soutěže.
Pořadatel je povinen jmenovat ředitele závodu a závodní komisi (viz pravidlo 89.2(c)
Závodních pravidel jachtingu. Pořadatel může jmenovat další organizátory závodu, kteří jsou
podřízeni řediteli závodu.
2.4.2.1. Ředitel závodu je zástupcem pořadatele pro všechna jednání v souvislosti se soutěží.
2.4.2.2. Ředitel závodu musí být osoba svéprávná a zletilá.
2.4.2.3. Jmenování závodní komise a dalších rozhodčích (protestní komise, rozhodčí pro rozhodování
na vodě) se řídí příslušnými interními směrnicemi ČSJ, které předkládá Komise rozhodčích
ČSJ.
2.4.1.
2.4.2.

1
2

Dostupné online zde: https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2019/03/2014_hromadn%C3%A9_akce.pdf
Dostupné online zde: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=26584

2.4.2.4. Ředitel závodu musí jmenovat Velitele záchrany zodpovědného za BOZ. Tato osoba musí být
zletilá, plně svéprávná a musí mít odpovídající odbornost.
2.4.3.
Pořadatel je povinen zveřejnit vypsání závodu (viz pravidlo 89.2(a) Závodních pravidel
jachtingu). Vypsání závodů s koeficientem 7 a vyšší musí být zveřejněno prostřednictvím
elektronické nástěnky závodu na webu ČSJ nejpozději 7 dní před prvním dnem konání
závodu.
2.5.
2.5.1.

ŘÍZENÍ A PRŮBĚH SOUTĚŽÍ
PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKŮ

2.5.1.1. Pořadatel je povinen postupovat při přihlašování závodníků do soutěže v souladu s Národními
předpisy vydanými ČSJ a schválenými World Sailing.
2.5.1.2. Pořadatel je povinen nakládat s údaji, které získá od závodníků a dalších osob v souvislosti
s pořádáním soutěže, v souladu s platným právním řádem České republiky.
2.5.2.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

2.5.2.1. Ředitel závodu zodpovídá za dodržování všech příslušných ustanovení právního řádu České
republiky, ze kterých vyplývají povinnosti pro pořadatele ve spojitosti s pořádáním soutěže.
2.5.2.2. Ředitel závodu zodpovídá za dodržování všech interních směrnic ČSJ v souvislosti
s pořádáním soutěže.
2.5.2.3. Všichni organizátoři a rozhodčí si musí počínat tak, aby nedošlo k poškození zájmů a dobrého
jména ČSJ.
2.5.2.4. Pořadatel musí na vyžádání spolupracovat s Odbornou komisí PR, případně se sekretariátem
ČSJ, na předávání vyžádaných materiálů, které mají za cíl zvýšit publicitu a informovanost o
soutěži (zpráva, foto, video, atd.)
2.5.2.5. Všechny soutěže musí být řízeny podle Závodních pravidel jachtingu, pokud tento SŘ
nestanoví jinak.
2.5.2.6. Všichni organizátoři a rozhodčí musí na soutěžích s koeficientem 12 a vyšším nahlásit a
písemně deklarovat svůj střet zájmů (viz definice střet zájmů Závodních pravidel jachtingu)
před startem první rozjížďky soutěže řediteli závodu. Tato deklarace musí být vyvěšena po
celou dobu konání závodu na Oficiální vývěsní tabuli.
2.5.2.7. Ceremoniál při zahájení závodu musí být důstojný a odpovídat významu soutěže.
2.5.2.8. Ředitel závodu a závodní komise musí komunikovat s pověřeným zástupcem Národní třídové
asociace zastoupené na soutěži s koeficientem 7 a vyšším. Řízení závodu je však plně
v kompetenci závodní komise.
2.5.2.9. V případě kolize několika soutěží na jedné vodní ploše, Komise závodů může jmenovat
Delegáta Komise závodů, který bude s konečnou platností řešit případné spory mezi
pořadateli těchto soutěží.
2.6.

UKONČENÍ ZÁVODU

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

Ceremoniál při ukončení závodu musí být důstojný a odpovídat významu soutěže.
Všechny dokumenty musí být pořadatelem archivovány nejméně jeden rok.
Výsledky závodu, včetně vypočtených logaritmických bodů pro účely vedení výkonnostního
žebříčku, musí být zpracovány a předány do Informačního systému ČSJ podle příslušné
interní směrnice ČSJ, kterou předkládá Komise závodů Výkonnému výboru ČSJ ke schválení.

2.7.

VÝKONNOSTNÍ ŽEBŘÍČEK, POHÁROVÉ SOUTĚŽE

2.7.1.
VÝKONNOSTNÍ ŽEBŘÍČEK
2.7.1.1. Hlavním cílem Výkonnostního žebříčku ČSJ (dále jen „žebříček“) je sledovat a vyhodnocovat
aktivitu a výkonnost závodníků ČSJ a subjektů ČSJ se základním členstvím. Dalším cílem je
shromažďovat, ukládat a prezentovat výsledky jednotlivých závodů.
2.7.1.2. Žebříček je sestavován pro každý kalendářní rok samostatně. Uzávěrka žebříčku pro daný
kalendářní rok je 31.12., pokud Komise závodů nestanoví jinak.
2.7.1.3. Žebříček je vyhodnocován v následujících kategoriích:
2.7.1.3.1. Žebříček subjektů ČSJ se základním členstvím (tj. kluby, ALT,…):
a) celkové pořadí – pořadí mezi subjekty se základním členstvím ČSJ podle celkového zisku
bodů všech závodníků registrovaných v daném subjektu,
b) celkové pořadí mládeže – pořadí mezi subjekty se základním členstvím ČSJ podle
celkového zisku bodů závodníků z řad mládeže registrovaných v daném subjektu
(mládeží, se pro účely tohoto SŘ, rozumí závodník mladší 18 let nebo závodník, který
v daném roce dovrší 18 let)
c) celkové pořadí dospělých – pořadí mezi subjekty se základním členstvím ČSJ podle
celkového zisku bodů závodníku z řad dospělých v daném subjektu (dospělými, se pro
účely tohoto SŘ, rozumí závodníci s věkem 19 let nebo vyšším)
2.7.1.3.2. Žebříček závodníků:
a) celkové pořadí – pořadí všech registrovaných závodníků,
b) celkové pořadí mládeže – pořadí všech registrovaných závodníků z řad mládeže,
c) celkové pořadí dospělých – pořadí všech registrovaných závodníků z řad dospělých.
2.7.1.4. Do žebříčků jsou zařazováni závodníci, kteří mají platnou závodní licenci pro daný kalendářní
rok. V případě, že je závodník držitelem závodní licence pouze pro část roku, pak budou do
žebříčku započítány výsledky pouze po danou část roku, pro kterou mu byla závodní licence
vydána.
2.7.1.5. Do žebříčku jsou zařazovány následující soutěže:
a) soutěže zařazené do CTL,
b) soutěže pořádané zahraničními pořadateli (tj. subjekty podle pravidla 89.1 Závodních
pravidel jachtingu, které nejsou členy ČSJ), které byly nahrány do Informačního systému
ČSJ, za podmínek, že tyto soutěže odpovídají ustanovením 2.1.3.2 a 2.1.4 tohoto SŘ a
jejich výsledky schválí Schvalovatel výkonnostního žebříčku (osoba pověřená
sekretariátem ČSJ),
c) sportovní námořní plavby, dle interní instrukce vydané Komisí závodů, po konzultaci
s Českou asociací námořního jachtingu.
2.7.1.6. Výsledky soutěží podle ustanovení 2.7.1.5.a předává výhradně pořadatel závodu.
2.7.1.7. Výsledky soutěží podle ustanovení 2.7.1.5.b předává jakýkoliv člen subjektu se základním
členstvím ČSJ prostřednictvím Informačního systému ČSJ. Tyto výsledky musí být nahrány
nejpozději 30 dnů od ukončení závodu. V odůvodněných případech může Schvalovatel
výkonnostního žebříčku udělit výjimku.
2.7.1.8. Výsledky soutěží podle ustanovení 2.7.1.5.c předává Česká asociace námořního jachtingu
nejpozději do 30.11. kalendářního roku, ve kterém mají být výsledky zařazeny do žebříčku.
2.7.2.

POHÁROVÉ SOUTĚŽE

2.7.2.1. Národní třídové asociace lodních tříd mohou vypisovat pohárové soutěže pro registrované
lodní třídy.
2.7.2.2. Pohárové soutěže jsou vyhodnocovány ze závodů s koeficientem 7.
2.7.2.3. Pravidla a vyhodnocování pohárových soutěží je plně v kompetenci národních třídových
asociací.

2.7.2.4. Výsledky pohárových soutěží musí být zaslány sekretariátu ČSJ nejpozději do 30.11. roku, ve
kterém se pohárová soutěž uskutečnila.
3.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

3.1.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

3.1.1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O POŘADATELSTVÍ MČR

3.1.1.1. ČSJ, jako národní autorita olympijského sportu jachting, má výhradní právo na pořádání
soutěží Mistrovství České republiky (dále jen MČR). Výhradním pořadatelem MČR je ČSJ.
3.1.1.2. ČSJ zpravidla pověřuje spolupořadatelstvím MČR subjekty se základním členstvím ČSJ,
případně subjektům se speciálním členstvím ČSJ podle čl. V., odst. 4, písm. a, Stanov ČSJ.
Tento pověřený subjekt je spolupořadatelem MČR.
3.1.1.3. VV ČSJ jmenuje pro MČR Garanta ČSJ (dále jen garant), který je zmocněncem VV ČSJ pro
daný závod MČR. Garant zejména kontroluje dodržování interních dokumentů ČSJ, vystupuje
na MČR jako zástupce ČSJ a v případě organizačních sporů rozhoduje tyto spory s konečnou
platností. Finanční náklady spojené s funkcí garanta zajišťuje ČSJ z příslušné rozpočtové
kapitoly.
3.1.1.4. MČR musí být pořádáno na odpovídající úrovni významnosti soutěže.
3.1.2.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POŘADATELSTVÍ MČR

3.1.2.1. Vypsání závodu MČR musí být vždy zveřejněno nejpozději 30 dní před závodem
prostřednictvím elektronické nástěnky na webových stránkách ČSJ. ČSJ zveřejňuje vzorové
Vypsání závodu, které musí být použito. Vypsání závodu musí být v jazyce českém a
anglickém. Vypsání závodu musí být odsouhlaseno garantem předtím než je uveřejněno.
3.1.2.2. VV ČSJ jmenuje pro MČR, podle ustanovení 2.4.2.3. tohoto SŘ, hlavního rozhodčího (v
případě, že se jedná o závod s více pak okruhy pak hlavního rozhodčího závodu a hlavní
rozhodčí okruhů), rozhodčího, předsedu technické komise a předsedu protestní komise. VV
ČSJ může po zvážení důležitosti závodu a dle návrhu Komise rozhodčích ČSJ jmenovat větší
počet rozhodčích závodu. Cestovní náhrady těchto VV jmenovaných rozhodčích hradí ČSJ
z příslušné rozpočtové kapitoly. Ostatní náklady jmenovaných rozhodčích (ošatné, stravné,
apod.) musí být vyplaceny pořadatelem závodu v souladu s interní směrnicí ČSJ „Směrnice
pro vypořádání náležitostí dobrovolných funkcionářů ČSJ“.
3.1.2.3. Všechny dokumenty, které byly vydány pořadatelem nebo rozhodčími, musí být zveřejněny
na elektronické nástěnce na webových stránkách ČSJ.
3.1.2.4. Minimální počet dokončených rozjížděk pro uznání soutěže jako MČR jsou 3.
3.1.2.5. Minimální počet lodí pro uznání soutěže jako MČR je 10, které dokončily, alespoň jednu
rozjížďku.
3.1.2.6. Závodníci posádky, kteří se umístili na prvním místě v celkovém pořadí získají titul Mistr České
republiky v jachtingu. Medaile a diplomy pro první tři posádky zajišťuje ČSJ.
3.1.2.7. VV ČSJ, na základě návrhu národních třídových asociací (ALT), může rozhodnout o vypsání
kategorií (např. věková nebo genderová kategorie) pro dané MČR. Minimální počet lodí a
dokončených rozjížděk pro udělení titulů Mistr České republiku v jachtingu se řídí
ustanoveními 3.1.2.4. a 3.1.2.5. tohoto SŘ. Kategorie musí být zřetelně vyznačeny na
startovní listině a výsledkové listině. O případných změnách ve vypsaných kategoriích může
rozhodnout garant nejpozději v první den konání soutěže.
3.1.2.8. Ceremoniály při zahájení a ukončení soutěže musí být odpovídající významnosti MČR.
V místech konání, kde to technické podmínky dovolí, se vztyčuje státní vlajka ČR a hraje se
hymna. Garant vždy prohlašuje MČR za zahájené a ukončené.

3.1.2.9. Garant nahraje zprávu o průběhu soutěže, jejíž nedílnou součástí je informace o udělených
titulech Mistr České republiky v jachtingu, nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže
prostřednictvím Informačního systému ČSJ.
3.2.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA MOŘI

3.2.1.

VV ČSJ může, na základě návrhu Komise závodů, rozhodnout o vypsání MČR na moři
v těchto kategoriích:
a) One design (MČR se uskuteční na identických – one design lodích dodaných
pořadatelem, přičemž závod bude kombinací okruhových a dálkových rozjížděk),
b) ORC (MČR se uskuteční podle pravidel Offshore Racing Congress – ORC Championship
rules, vydaných pro daný kalendářní rok),
c) Offshore (MČR se uskuteční podle příslušných World Sailing Regulations)
VV ČSJ může rozhodnout, že na pořadatelství vypsaných MČR podle ustanovení 3.2.1. tohoto
SŘ vyhlásí výběrové řízení. Podmínky a harmonogram výběrového řízení musí být zveřejněny
na webových stránkách ČSJ nejpozději do 30.4. roku předcházejícího konání soutěže.

3.2.2.

3.3.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MLÁDEŽE

3.3.1.

VV ČSJ může, na základě návrhu Komise závodů, rozhodnout o vypsání MČR mládeže pro
lodní třídy, které budou navrženy Sportovním úsekem ČSJ a Komisí lodních tříd. Tento návrh
musí reflektovat Koncepci rozvoje mládežnického jachtingu a aktuální popularitu
mládežnických lodních tříd.
VV ČSJ může rozhodnout, že na pořadatelství MČR mládeže vyhlásí výběrové řízení.
Podmínky a harmonogram výběrového řízení musí být zveřejněny na webových stránkách
ČSJ nejpozději do 30.4. roku předcházejícího konání soutěže.

3.3.2.

3.4.

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE

3.4.1.

Významnými sportovními akcemi (dále jen VSA) se rozumí soutěže, kterým příslušná
mezinárodní třídová asociace nebo World Sailing přiznal statut Evropského poháru,
Světového poháru, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa.
V případě, že je pořadatelstvím VSA pověřen subjekt se základním členstvím ČSJ, pak si pro
jeho zařazení do CTL musí vyžádat garanci ČSJ. Žádost o tuto garanci se podává VV ČSJ,
prostřednictvím sekretariátu, nejpozději 60 dní před akcí.
Tyto akce se řídí ustanoveními tohoto SŘ pouze v omezeném rozsahu stanoveném v garanci
ČSJ, podle ustanovení 3.3.2. tohoto SŘ.
ČSJ si vyhrazuje právo, v případě udělení garance podle ustanovení 3.3.2. tohoto SŘ, aby byl
propagován pořadatelem VSA jako národní autorita sportu jachting v ČR.

3.4.2.

3.4.3.
3.4.4.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento SŘ ruší všechny předchozí SŘ.
Tato interní směrnice ČSJ ruší interní směrnice C1 (Zásady pro vypisování a pořádání MČR)
C10 (Typový hendikep), C11 (Výkonnostní žebříček), C13 (Směrnice pro tvorbu sportovního
kalendáře).
VV ČSJ může pro rok 2021 stanovit jednotlivé doby a lhůty odlišně od ustanovení tohoto SŘ.
Tento SŘ je platný od doby jeho schválení VV ČSJ a účinný od 1.1.2021.

