
Doplňující plachetní směrnice pro závod 

The supplementary sailing instruction for the event 
 

MČR RS700 – Windypoint regatta 
CTL 181309, 16. 6. 2018 – 19. 6. 2018 

 

YC Lískovec, Lipno, Černá v Pošumaví, Česká republika 

 
1 ZMĚNY PLACHETNÍCH SMĚRNIC 
 Jakékoliv změny plachetních směrnic budou vyvěšeny nejpozději 30 minut před tím, 

než vstoupí v platnost. Závodní komise může informovat závodníky o jakýchkoliv 
dalších změnách ústní formou, za předpokladu, že informuje všechny závodící 
plachetnice a tyto dodatečné změny budou při nejbližší možné příležitosti zveřejněny 
písemně. 

2 ZNAMENÍ DÁVANÁ NA BŘEHU 
2.1 Znamení dávaná na břehu budou vztyčována na stožáru umístěném před YC 

Lískovec. 
2.2 Když je vlajka AP vyvěšena na břehu, je „1 minuta“ zaměněna za „ne méně než 30 

minut“ v závodním znamení AP. 
3 ČASOVÝ PLÁN ROZJÍŽDĚK 

3.1 Počet plánovaných rozjížděk pro všechny třídy: 12 
Pro platnost závodu musí být uskutečněna alespoň 1 rozjížďka 

3.2 Časový plán se řídí vypsáním závodu 
3.3 Poslední den závodu nebude žádné vyzývací znamení dáno po 15:00.  

4 VLAJKY TŘÍDY 

4.1 Vlajka lodní třídy RS700 bude vlajka „R“ mezinárodního vlajkového kódu. 

5 DRÁHY A ZNAČKY 

5.1 Dráha bude následující: 
 
   (1) 
 
 
 
 
      (3S)       (3P) 
 
RS700: start – 1 – 3S/3P – 1 - cíl 

5.2 Značka „1“ bude obeplouvána levobokem. Značky „3S“ a „3P“ tvoří bránu. 

5.3 Značky budou oranžové nafukovací válce. 

5.4 Lodě se mohou rozhodnout, zda pojedou kratší dráhu (start – 1 – cíl), aby stihly 
dokončit ve stanoveném cílovém limitu. Tyto lodě budou hodnoceny jako divize „B“, 
ostatní jako divize „A“. Pořadí v rozjížďce bude následně stanoveno lodím, které 
dokončily v cílovém limitu (časový limit po dokončení první lodě divize „A“) s tím, že 
nejdříve budou seřazeny dle jejich dojezdu všechny lodě divize „A“ a za nimi budou 
seřazeny dle jejich dojezdu lodě divize „B“. 

5.5 V případě změny následujícího úseku dráhy nebude dána žádná signalizace. Toto je 
změna pravidla 33 ZPJ. 

6 START A CÍL 

6.1 Startovní čára bude mezi hlavou startéra (osoba stojící nejvíce proti větru) na lodi 
závodní komise na pravé straně a návětrnou stranou oranžové startovní značky (3S) 



na straně levé. Oranžová vlajka na lodi závodní komise nebude použita (toto je 
změna Znamení závodu ZPJ).  

6.2 Cílová čára bude mezi značkami 3S a 3P. Modrá vlajka na lodi závodní komise 
nebude použita (toto je změna Znamení závodu ZPJ). 

6.2 Loď, startující později než 4 minuty po svém startovním znamení bude bodována jako 
nestartující (DNS). To je doplnění pravidla A5. 

7 TRESTY 

7.1 Během závodu bude uplatněn Dodatek P ZPJ. (Speciální procedury pro pravidlo 42) 

7.2 Během závodu bude uplatněn Dodatek T ZPJ. (Arbitráž) 

7.3 Pro lodní třídu RS700 je pravidlo 31 ZPJ změněno tak, že lodě se mohou dotýkat 
značek s výjimkou doteku startovních značek. 

8 ČASOVÉ LIMITY 

8.1 Target time rozjížďky je 60 minut. 

8.2 Cílový limit je 12 minut. 

9 BODOVÁNÍ 

9.1 (a) Pokud jsou dokončeny méně než 4 rozjížďky, bodové hodnocení lodě bude 
součet hodnocení z jednotlivých rozjížděk. 
(b)  Pokud je dokončeno 4 až 8 rozjížděk, bodové hodnocení lodě bude součet 
hodnocení z jednotlivých rozjížděk s vyškrtnutím jednoho nejhoršího výsledku. 
(c) Pokud je dokončeno 8 a více rozjížděk, bodové hodnocení lodě bude součet 
hodnocení z jednotlivých rozjížděk s vyškrtnutím dvou nejhorších výsledků. 

10 BEZPEČNOST  

 Všichni závodníci jsou povinni mít řádně upevněnou záchrannou vestu od vyplutí až 
do přistání. Výjimkou jsou úkony nezbytně nutné k vykonání fyziologických potřeb a 
převlékání. Tato výjimka platí pouze za předpokladu, že loď není závodící. 
Nedodržení tohoto ustanovení může mít za následek diskvalifikaci po projednání. 
Vlajka Y nebude použita. Toto je změna pravidla 40 ZPJ a Znamení závodu ZPJ. 

 


