
  

      

Vypsání závodu 
 

 
 
   

JIHOČESKÁ ŽÁBA 
  

                        

CTL 191331 
 

  

                       v lodních třídách 
 
 

PIR, EVR, Q 

 

 

 

 

    datum 05. 10. – 06. 10. 2019 

 

  
  
  

  místo konání  
  

rybník Svět Třeboň, TJ Jiskra Třeboň, Česká republika 

  
  

  
  
  
              
  

  

 



1. Místo konání  

TJ Jiskra Třeboň, rybník Svět - Třeboň 

  

2. Pořadatel 

Pořadatelem je ČSJ ve spolupráci s TJ Jiskra Třeboň 

Personální obsazení závodu  

   Ředitel závodu:  Ing. Marek Valenta  

 Hlavní rozhodčí: Ing. Eva Flosmanová 

 

3. Lodní třídy a koeficienty  

 PIR – (koef.3C), Evr – (koef. 1), Q - (koef. 1)  

 

4. Kategorie reklamy  

Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 – „ Reklamní kodex „.  

  

5. Pravidla  

Závod bude řízen podle:  

- Závodních pravidel ISAF 2017 – 2020 a jejich Dodatků,  

- Plachetních směrnic,  

- Vypsání závodu,  

- Mezinárodních pravidel lodních tříd,  

- Vyhlášek závodní a protestní komise,  

- Soutěžního řádu ČSJ v platném znění  

  

6. Přihlášky a registrace  

Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře a jeho odevzdáním při 

registraci, zaplacením startovného a předložením následujících dokladů:  

- Závodnickou licenci pro rok 2019, s platnou lékařskou prohlídkou (ne starší 1 roku).  

- Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ( Soutěžní řád ).  

  

Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat 

ustanovení ZPJ a dalších dokumentů, platných pro tento závod.  

  

Přihláška závodníků ve věku do 18 let musí být podepsána dospělou osobou, která přebírá 

odpovědnost za závodníka.   

Podpisující osoba svým podpisem potvrzuje, že plovatelnost lodi a použitých záchranných 

vest odpovídají platným předpisům.  

  

Závodníci startují v závodě podle vlastního rozhodnutí. Organizátoři nenesou žádnou 

zodpovědnost za osobní škodu nebo zranění ve spojení s tímto závodem.  

  

7. Startovné   

Startovné je : PIR        600,- Kč za loď   

             Evr         100,- Kč za loď 

                      Q            100,-Kč za loď 

  

Startovné musí být zaplaceno při registraci a zahrnuje účast v závodě, ubytování a spotřebu 

el. energie ve dnech závodu v areálu TJ Jiskra Třeboň.   



8. Časový plán závodu  

Sobota 06.10.2019  

      08:30 – 09:30 hod  Registrace závodníků  

 10:00 hod.    Zahájení závodu  

 11:00 hod.    Vyzývací znamení první rozjížďky  

  

Neděle 07.10.2019  

 10:00 hod.    Vyzývací znamení první nedělní rozjížďky  

14:00 hod              Poslední možný start  

  

Pokud budou odjety pouze 2 nebo 3 rozjížďky, posouvá se možný start do 15,00 hod. 

Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků.  

  

9. Plachetní směrnice  

Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S - Standardní plachetní směrnice 

a doplňujícími plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli 

umístěné poblíž kanceláře závodu. Počet rozjížděk  7. 

 

10. Bodovací systém  

Bude použit nízkobodový systém, pravidlo A2.  

  

11. Ceny a kategorie  

Ceny budou uděleny za první druhé a třetí místo v absolutním pořadí ve třídě PIR, Evr, Q  

( při splnění kategorie dle směrnice ČSJ ).  

Podmínkou pro platnost poháru ČR je dokončení alespoň 3 platných rozjížděk, účast 

alespoň 5 posádek v dané lodní třídě.    

 

12. Odpovědnost a pojištění  

Závodníci startují v závodě na vlastní nebezpečí. Organizátoři nenesou žádnou 
zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty 
a po regatě.  Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti.   
Všechny lodě a závodníci podle Soutěžního řádu musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti 

za škody s pojistnou částkou minimálně ve výši minimálně 9.000.000 Kč na každou jednu 

pojistnou událost. 

 

           13. Další možnost ubytování  
           Ubytování je možné ve vlastních prostředcích v prostoru areálu YC. Za pobyt v areálu není  

vybírán žádný poplatek, za ubytování v chatkách a na ubytovně je vybírán poplatek dle 
ceníku. Připojení na elektrický proud pro karavany a obytné přívěsy je možné za jednorázový 
poplatek 100,- Kč. 
 

 14. Stravování  

 Během závodů bude v klubovně pořádajícího oddílu.  

 

 15. Kontakt, Informace 
 Ing. Marek Valenta  
 602465080 
 zahradni.realizace@tiscali.cz 


