
 

 
YCR – Jachting Roudnice nad Labem z.s. 

 

VYPSÁNÍ ZÁVODU CENA ROUDNICE 

                                                 CTL 201608 

Termín konání:            30.5. – 31.5.2020 

Místo konání:                Roudnice nad Labem  

Pořadatel:                     YCR – Jachting Roudnice nad Labem z.s. 

Lodní třídy:                  Cad-3c, Evr-1, Kaj-1, Q-1 

Ředitel závodu:            Ing. Martin Valík 

Hlavní rozhodčí:          Zdeněk Parůžek 

rozhodčí na vodě:         Miroslav Vlach 

rozhodčí, časomíra       Pavel Štursa   

HZS:                               Vít Krchňavý, Jan Husák 

Startovné:                    Cad: 200,- Kč, Evr 100,- Kč, Kaj 200,- Kč, Q 100,- Kč 

 

Veškerá činnost je podřízena pravidlům proti šíření Covid-19 viz strana 2 

 

Program závodu: 

            

Je plánováno 6 rozjížděk, při odjetí alespoň 4 se nejhorší škrtá. 

Bodovací systém: nízkobodový (ZP, dodatek A) 

 

Sobota 30.května      9:30 – 10:30 hod.  – příjem přihlášek 

                                           11:00 hod. – start první rozjížďky     

                                           18:00 hod. – předpokládaný poslední start první třídy  

Neděle 31.května               10:00 hod – start první rozjížďky 

                                           14:00 hod – předpokládaný poslední start první třídy 

 

Přibližně jednu hodinu po ukončení poslední rozjížďky budou oznámeny výsledky a 

jednotlivě předány ceny vítězům. 

Ustanovení pro všechny závodníky: 

Plachetní směrnice budou vyvěšeny na Loděnici č.2. Závody se konají dle ZP jachtingu 

2017-2020, Soutěžního řádu Českého svazu Jachtingu, Pravidel zúčastněných tříd, vyhlášek 

závodní komise a tohoto vypsání.  

Každá z přihlášených lodí musí být pojištěna v souladu se Soutěžním řádem Českého svazu 

jachtingu. Závodníci se musí prokázat platnou závodní licencí s platnou lékařskou 

prohlídkou. 

   

Kontakt:  Martin Valík – tel. 604826357, valikmartin@seznam.cz 
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YCR – Jachting Roudnice nad Labem z.s. 

        
 

 a) v rámci akce bude účastno maximálně 300 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)  
 

b) 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)  
 

c) na břehu umístit lodě tak, aby byl mezi nimi rozestup minimálně 2 metry, zodpovídá Pavel Štursa a Miroslav Vlach 
 

d) při výjezdu na vodu a návratu z vody dodržovat rozestup mezi loděmi minimálně 2 metry, zodpovídá Pavel Štursa 
 

e) U toalet bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, dezinfekční prostředek bude 

průběžně doplňován, zajistí pořadatel. 
 

f) nebudou využívány vnitřní prostory klubu, zejména společné prostory jako jsou šatny, umývárny, sprchy a 

podobná zařízení. V klubovně budou veškeré prostory kromě toalet u vstupu zapáskovány a pro závodníky 

nepřístupné. Závodníci a doprovod mají zakázán volný pohyb po areálu klubu. Smí se zdržovat pouze před loděnicí 

č.2, před klubovnou a trávníku mezi nimi, u skluzu pro lodě a závodníci kajutových plachetnic u vývaziště.  
 

g) zvýšit četnost pravidelného úklidu toalet se zvýšeným množstvím dezinfekčních prostředků, zajistí členové 

zabezpečení závodu dle rozpisu. 
 

h) Závodníci, rozhodčí a HZS nemusí mít po dobu konání závodu roušku, během příchodu, odchodu, čekání 

na podmínky a využívání toalet ji mít musí. Doprovod závodníků roušku mít musí po celou dobu akce. 
 

j) závodníci využijí předregistraci závodníků například pomocí webu www.sailing.cz nebo řediteli závodu. 

 
 k) cena za startovné bude placena bezhotovostně, zpětně po závodě, a to převodem na bankovní účet pořadatele.  
 

l) do areálu klubu budou vpuštěni pouze závodníci, nezletilé závodníky, kteří nejsou členy klubu může doprovázet 

jedna dospělá osoba  na jednu loď, další mohou závod sledovat z protějšího břehu z cyklostezky, na ní je proti proudu 

v servise lodí otevřeno občerstvení u vody. 
 

m) oficiální zahájení závodu nebude 
 

p) vyhlášení výsledků závodu bude bez nástupu, ceny budou předány jednotlivě. 
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  Martin Valík – tel. 604826357, valikmartin@seznam.cz 
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