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POHÁR YACHTCLUBU ŠTĚTÍ 
 

závod v lodních třídách 

 
Optimist a Laser 4,7 

 
CTL 151602 

 
datum: 11.04. - 12.04. 2015 

 

VYPSÁNÍ ZÁVODU 
 

1.Místo: Štětí, Labe 
 
2.Lodní třídy: Optimist, Laser 4,7 
 
3. Pořadatel:  YachtClub SK Štětí 
 
4. Kategorie reklamy: Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům 
 ISAF předpisu 20 – „Reklamní  kodex“. Po
 plachetnicích může být vyžadováno umístění
 bočních čísel a reklamy sponzora závodu po
 stranách trupu. Akreditace medií je povinná u
 ředitele závodu. 
 

5.Pravidla: 

Závod bude řízen podle:  Závodních pravidel ISAF, ve znění platném  ke dni 
 pořádání závodu, Plachetních směrnic, Vypsání
 závodu, Mezinárodních pravidel zúčastněných
 lodních tříd a Vyhlášek Závodní a Protestní
 komise . 
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6.Účast: Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří
 splňují požadavky ISAF předpisu 19 – „Kodex
 oprávnění“. 
7.Přihlášky a registrace: Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním 
 registračního formuláře (přihlášky) a jeho
 odevzdáním při registraci, zaplacením 
 startovného a předloží následující doklady: 
 Závodnickou licenci pro rok 2015,
 s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší
 jednoho roku. Potvrzení(resp.pojistná smlouva)
 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
 třetím osobám. Přihláška musí být podepsána
 závodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude
 dodržovat ustanovení Závodních pravidel
 jachtingu. U závodníka mladšího 18 let musí být
 přihláška podepsána dospělou osobou, která
 přebírá odpovědnost za závodníka. Přihlášky
 budou přijímány v kanceláři závodu. 
 

8.Pojištění a odpovědnost: Loď se účastní závodu na vlastní nebezpečí,
 náklady a plně odpovídá za škody způsobené na
 majetku a zdraví dalších osob. ČSJ ukládá
 povinnost všem lodím nebo kapitánům lodí na
 všech závodech organizovaných pod ČSJ (koef. K1
 a vyšší -- včetně VPOZ) mít uzavřené pojištění
 odpovědnosti za škody s pojistnou částkou
 minimálně ve výši stanovené VV ČSJ (k
 01/04/2011 = minimálně 9.000.000,-- Kč). 
 Pořadatel nepřijme 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. 
 
9.Startovné: Jednotné startovné  je: 100 Kč 
 Startovné musí být zaplaceno při registraci. 
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10.Časový plán závodu:  

Sobota 11.04. 2015 
 09:00 – 09:55  Registrace závodníků 
 10:00   Slavnostní zahájení 
 11:00   Vyzývací znamení pro start první rozjížďky 
          18:00        Společenský večer  
 

Neděle 12.04. 2015 
 09:00   Start první rozjížďky dne 
     Žádná rozjížďka nebude startována po 14:00 Hod 
    v případě odjetí 3 rozjížděk nebo po 16:00 Hod v  
   případě odjetí 2 nebo méně rozjížděk. 
   Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků 
 
11.Plachetní směrnice: Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům
 při registraci na vývěsní tabuli. 
 

12.Závodní plocha: Závod se uskuteční na řece Labe. 
 

13.Bodovací systém: Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2. 
 

14.Protestní komise: Protestní komise bude působit ve vyhrazené části
 místnosti klubovny YC SK Štětí. 
 

15.Ceny a kategorie: Poháry ve třídě Optimist budou uděleny za první, 
druhé a třetí místo v celkovém pořadí a první 
místo v kategorii dívky. 

 

16.Televize a média: Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo
 audio záznam pořízený v průběhu závodu bez
 jakékoli náhrady. 
 

17.Doprovodné čluny: Dle platných směrnic. 
 

18.Ubytování: Ve vlastních stanech, obytných vozech v areálu 
 YachtClubu. 
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19.Kontakty:  

Za pořádající klub: Petr Müller 
 774 686 926 
 club@jachting-steti.cz 
 muller@virgogroup.cz 
 
Správce klubu: František Müller 
 602 425 790 
 frantisek.muller@steti.cz 
 

Hospodář: Martin Žižka 
 602 144 753 
 martin.zizka.steti@seznam.cz 
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