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HLUČÍNSKÁ REGATA II 
v lodních třídách:  

 FIREBALL, EVROPA,  FINN, OPTIMIST,  LASER RADIAL 

13. - 14.10 2018 
CTL: 182417 

1. Místo konání a lodní třídy 
Štěrkovna Hlučín – JK Ostrava Poruba 

   Vypsané lodní třídy: 

   

EVROPA    4K, 3M 

LASER RADIAL   4K 

FIREBALL    2  

OPTIMIST    2 

FINN     1 

 

2. Pořadatel 

JK Ostrava Poruba, z.s. 
3. Pravidla 

        Závod bude řízen podle Závodních pravidel World Sailing 2017-2020, Plachetních směrnic,  

        Vypsání závodu, pravidel tříd a vyhláškami závodní komise a protestní komise. 

 

4. Časový plán závodu 

Sobota 

13.10.2018   8:30 -  10:00 hod. Registrace závodníků 

10:30 hod.  Slavnostní zahájení 

11:30 hod.  Vyzývací znamení 1. rozjížďky 

Neděle 

14.10.2018 dle rozhodnutí ZK, po 13:00 hod. nebude startována žádna rozjížďka (v 

případě odjetí méně než 3. rozjížděk 15:00 hod.) 

 

Regata je vypsána na 8 rozjížděk. 

 

5. Účast 

Závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku, závodní licenci ČSJ a platné pojištění.  

 

6. Přihlášky, registrace, startovné 

 Při registraci závodník: 

 Vyplní přihlášku a zaplatí startovné 

 Podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení základních pravidel 

 jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod. 

 U závodníka mladšího a včetně 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou  

 osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že 

 plovatelnost lodí a záchranná vesty, kterou závodník používá, odpovídá platným předpisů. 

Startovné na místě: 

Fb, Fin, Lar, Evr a Q  400kč/osobu 

Ve startovném je zahrnuto tričko a oběd. 

   
7. Bodovací systém 

 

 Bude použit nízko bodový systém podle pravidla A2. 
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8. Televize a média 

 

 Pořadatel si vyhrazuje právo použít video, audio nebo jakýkoliv jiný záznam pořízený v průběhu 

 závodu bez jakékoliv náhrady. 

 

9. Odpovědnost a pojištění 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Organizátoři nepřijmou žádnou zodpovědnost za osobní 

škodu, zranění nebo smrt ve spojení s touto regatou. Závodníci musí mít uzavřeno platné pojištění 

odpovědnosti v souladu se Soutěžním řádem ČSJ bod 2.4 s minimální pojistnou částkou 

9.000.000,-- Kč na závod nebo jeho ekvivalent.  

 

10. Organizační tým 

        Ředitel    Ivan Kantorík 

        Hlavní rozhodčí   Michal Bělunek 

 

 

         

 

   


