
VYPSÁNÍ ZÁVODU 

 

 

TJ Jiskra Třeboň 

rybník SVĚT Třeboň 

 

 

 

CTL 181314    Modrá stuha pojišťovny  

 

Datum konání 23. – 24. června 2018 

 

Ředitel závodu Ing. Josef Roubíček  

 

Hlavní rozhodčí Eva Němcová 

 

Třídy – koeficient Pir-7P, Q-2  

 

Startovné Pir 500,- Kč,- / Q 100,- Kč  

 

Pravidla Závody budou řízeny podle ZPJ 2017-2020, Soutěžního řádu jachtingu, 

předpisů ALT, Speciálních plachetních směrnic a pokynů ZK 

 

Časový program Přihlášky – první den konání závodu od 900 do 1000 hodin / platná 

zdravotní prohlídka 

 Nástup závodníků v 1030 hodin 

 Předpokládaný start 1. rozjížďky v 1100 hodin, ostatní dle pokynů ZK 

 Závod je vypsán na 7 rozjížděk, poslední možný start druhého dne 

závodu určí ZK 

 

Protesty vklad 350,- Kč za 1 protest 

 

Ceny obdrží první tři posádky; v případě neúčasti posádky na vyhlášení 

výsledků propadá ve prospěch pořadatele 

 

 
 

 

Ubytování ve vlastních prostředcích, nezávodící doprovod hradí za užívání areálu 

loděnice 50,- Kč za osobu a den 

Stravování z vlastních zdrojů nebo v klubovně pořádajícího oddílu 

 

 

 

 

 

YC Třeboň srdečně vítá všechny hosty, funkcionáře a závodníky, kterým přeje 

úspěch v závodu. 

 



Speciální plachetní směrnice závodu CTL 181314 

 

Tyto speciální plachetní směrnice vychází z Mezinárodních pravidel pro závody plachetnic 

2017-2020 a vypsání závodu CTL 181314. 

 

I. Počet rozjížděk je stanoven v časovém programu vypsání závodu; po ujetí 4 

rozjížděk se jedna škrtá. 

 

II. Pořadí startů:  1. Pirát – na vlajku P 

  2. Optimist – na vlajku O 

 

  

III. Počet kol v rozjížďkách –  

Pirát tři:  1. kolo start-bílá-modrá-červená   

 2. kolo bílá-modrá-červená  

 3. kolo bílá-modrá-červená-cíl 

Ostatní dvě: 1. kolo start-bílá-modrá-červená 

    2. kolo bílá-modrá-červená-cíl 

 

IV. Start závodu podle pravidla 26, přičemž startovní čára je dána spojnicí stožáru na 

lodi ZK a žlutou bójkou. 

 
V. Cílová čára je dána spojnicí stožáru na lodi ZK a žlutou bójkou. 

 

VI. Bodování – nízkobodový systém. 

 

VII. Případný protest musí být podán na příslušném formuláři do 60 minut po ukončení 

rozjížďky nebo po poslední z bloku rozjížděk non-stop. 

 

VIII. Povinností závodníka (odpovědného zástupce) je zapsat alternativní tresty, 

nedojetí, vzdání aj. do záznamového listu na baru klubovny. 

 


