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1. Pravidla 

1.1 Závod bude řízen podle Závodních pravidel jachtingu World Sailing. 

1.2 Pro rozjížďku JABUKA se závod řídí plachetními směrnicemi vydanými pořadatelem 

závodu JABUKA. 

2. Vyhlášky pro závodníky 

2.1 Vyhlášky ZK na břehu 
Informace pro závodníky budou vyvěšovány na oficiální nástěnce závodu umístěné na 
webu ČSJ: https://www.sailing.cz/noticeboard/181145 

Všechny informace se bude závodní komise snažit vyvěsit na nástěnce v místě konání a 
rozeslat kapitánům na email. 

2.2 Vyhlášky ZK na vodě 
Vyhlášky ZK na vodě budou dávány rádiem na vyhrazeném kanále v souladu s bodem 20 
těchto PS. 

3. Změny a dodatky PS 

3.1 Jakékoliv změny plachetních směrnic budou vyvěšeny nejpozději 90 minut před tím, než 
vstoupí v platnost, s tou výjimkou, že jakákoliv změna časového plánu rozjížděk bude 

vyvěšena do 21:00 h. před dnem, kdy nabude platnost. 

4. Signály na břehu 

4.1 Znamení dávána na břehu budou vztyčena na lodi ZK, když je přivázána u mola. 

4.2 Jestliže je vlajka „AP“ vztyčena na břehu, potom je „1 minuta“ nahrazena „ne dříve než 

za 60 minut“ ve Znameních závodu. 

5. Časový plán a formát závodu 

5.1 Závod je vypsán na 8 rozjížděk.  

5.2 Závod se bude skládat z nejvýše 6 okruhových rozjížděk a 2 navigačních rozjížděk (z 

čehož jedna navigační rozjížďka bude závod Jabuka). 

5.3 Viz Program závodu zveřejněný ve vypsání závodu. 

5.4 Čas startu první rozjížďky je v pondělí 06.11.2018  13:00, další rozjížďky dle rozhodnutí 

ZK. 

5.5 Denně nebude plachtěno více než 4 rozjížďky. 

6. Vlajka třídy 

 Jako vlajka třídy bude použita vlajka „T“. 

7. Závodní prostor 

7.1 Závod se uskuteční v Chorvatsku na Jadranu. 

8. Závodní dráha 

8.1 Závodní dráha bude definována v Příloze A těchto PS.   

http://www.cyc.cz/
https://www.sailing.cz/noticeboard/181145
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9. Značky dráhy 

9.1 Značky budou definovány v Příloze A těchto PS. 

10. Start 

10.1 Rozjížďky budou startovány v souladu s pravidlem 26. Vyzývací znamení bude dáno 

5 minut před startovním znamením. 

10.2 Startovní čára bude mezi oranžovou vlajkou na lodi ZK a značkou „2“. 

10.3 Loď, která neodstartuje do 10 minut po startovním znamení, bude bodována Did Not 
Start (DNS). Toto je změna pravidla A4. 

10.4 Doplňte do ZPJ 29.1 (Individuální odvolání), do ZPJ 30.1 (Pravidlo vlajky I), do ZPJ 30.3 

(Pravidlo vlajky U), a do ZPJ 30.4 (Pravidlo černé vlajky) : „ZK může čísla lodí, které 
porušily toto pravidlo, oznámit radiem. V případě, že toto hlášení neproběhne, nemůže 

být tato skutečnost předmětem žádosti o nápravu.“ 

10.5 Zaměňte předposlední větu v ZPJ 30.4 (Pravidlo černé vlaky): „Jestliže je signalizováno 

všeobecné odvolání nebo je rozjížďka přerušena po startovním znamení, ZK musí 

oznámit její číslo radiem, a jestliže je rozjížďka znovu startována nebo znovu plachtěna 
nesmí v ní loď závodit.“ 

11 Cíl 

11.1 Cílová čára bude mezi modrou vlajkou na lodi ZK a značkou „2“ na druhém konci. 

11.2 Lodě, které dokončily a opustily cílový prostor, se nesmí vracet přes cílovou čáru. 

12 Alternativní trest 

 Pravidla 44.1 a 44.2 jsou změněny tak, že je vyžadována jen jedna otáčka zahrnující 

jeden obrat a jedno přehození. 

13 Časové limity 

14.1 Cílový limit je 30 minut nebo 30% cílového času první lodě (zaokrouhleno 

nahoru na celou minutu, platí větší hodnota). 

15 Protesty a žádosti o nápravu 

15.1 Protestní formuláře jsou k dispozici v kanceláři ZK. Protesty musí být doručeny 

v průběhu protestního času. 

15.2 Konec protestního času je 60 minut po návratu startovní lodě na břeh nebo po 

signalizaci „AP nad A“ nebo „N“ nad „A“  

Toto je změna pravidla 61.3. 

15.3 Časový plán projednávání protestů bude vyvěšen do 15 minut po protestním časovém 

limitu. 

15.4 Trest za porušení ustanovení plachetních směrnic, vypsání závodu nebo třídových 
pravidel může být nižší než diskvalifikace, jestliže tak rozhodne Protestní komise. 

15.5 Poslední den závodu musí být žádost o znovuotevření projednávání doručena: 

i) Do konce protestního času, jestliže strana požadující znovuotevření byla o rozhodnutí 
vyrozuměna předchozí den. 

ii) Ne později než 30 minut po vyrozumění o rozhodnutí, jestliže strana požadující 
znovuotevření byla o rozhodnutí vyrozuměna ve stejný den. 

Toto je změna pravidla 66. 

15.6 Protestní vlajka není vyžadována. Loď musí oznámit úmysl protestovat na jinou loď 
ihned po incidentu pomocí VHF na vyhrazeném kanálu. Toto je změna poslední věty 

pravidla 61.1 (a) ZPJ. 

15.7 Bude uplatněn Dodatek T – Arbitráž. 
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16 Bodování 

16.1 Konečný čas v cíli bude přepočítán koeficientem dle certifikátu ORC  a následně bude 

použit Nízkobodový systém dle Dodatku A ZPJ.  

16.2 Způsob výpočtu přepočteného času, který bude použit pro danou rozjížďku závodu, 

případně pro celý závod, bude zveřejněn vyhláškou Závodní komise. 

16.3 Pro okruhové rozjížďky bude použit systém ORC Inshore time to time. Pro navigační 
rozjížďky bude použit systém ORC Offshore Performance Line. 

16.4 Poslední rozjížďka závodu - rozjížďka „Jabuka“ bude hodnocena v redukovaném pořadí 

lodí přihlášených na MČR ORC jako rozjížďka se stejným výsledkem.  

16.5 Bodování závodu: 

i) Jestliže je dokončeno 3 nebo méně rozjížděk, bude výsledné hodnocení lodi v závodě 

součtem bodových hodnocení v jednotlivých rozjížďkách. 
ii) Jestliže je dokončeno 4 více rozjížděk, bude výsledné hodnocení lodi v závodě 

součtem bodových hodnocení v jednotlivých rozjížďkách s vyškrtnutím nejhoršího. 
Pokud je však dokončena pouze jedna navigační rozjížďka, pak nemůže být tato 

navigační rozjížďka vyškrtnuta.  

16.3 Mistrovství ČR je platné při dokončení alespoň čtyř rozjížděk.  

17 Bezpečnost 

17.1 Loď, která nezávodí, nestartovala nebo nedokončila, musí tuto skutečnost oznámit 

neprodleně rádiem ZK. 

18 Změna člena posádky nebo vybavení 

18.1 Jakákoliv změna (člena posádky nebo vybavení) musí být schválena Protestní komisí. 

19 Výstroj a technická inspekce 

 Loď nebo výstroj mohou být kontrolovány kdykoliv pro soulad s pravidly třídy a s ZPJ. 
Loď může být na vodě vyzvána ZK k bezprostřednímu přechodu do prostoru určeného 

pro prohlídky. 

20 Radiové spojení 

20.1 Všechny relace a Vyhlášky ZK a pokyny pořadatele vydávané na vodě se budou vysílat 

na VHF kanále č. 72 

20.2 Lodě smějí používat radiostanice pouze pro komunikaci se ZK a pořadatelem nebo 
v případě nouze. 

20.3 Informace poskytnuté Závodní komisí nebo pořadatelem na vyhrazeném kanále nejsou 

považovány za vnější pomoc v souladu s pravidlem 41(d) ZPJ. 

20.4 Závodící loď je odpovědná za trvalé monitorování vyhrazeného kanálu a za poskytnutí 

pravdivých informací požadovaných ZK. 

20.5 Během startovní procedury lodě omezí vstup na kanál pouze v případě nouze. 

20.6 Veškeré vyhlášky ZK a pořadatele budou zveřejněny na vodě pomocí VHF. Bude 
následovat relace, kde každá loď potvrdí převzetí této zprávy. Jestliže loď nereaguje na 

tři po sobě následující výzvy ZK na potvrzení převzetí relace, tak se považuje za to, že 
byla relace lodi doručena. 
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21 Mobilní komunikace 

 V případě potřeby je možné se závodní komisí nebo pořadatelem komunikovat 

prostřednictvím mobilního telefonu a to na následujících číslech: 
Hana Kohoutová (+420 603 835 803) 

Václav Brabec (+420 603 570 367) 

22 Zřeknutí se odpovědnosti 

 Závodníci se zúčastňují závodu zcela na své vlastní nebezpečí. Viz pravidlo 4 – 

Rozhodnutí o závodění. Pořadatel nepřijme jakoukoliv odpovědnost za materiálovou 
škodu, zranění nebo úmrtí ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po 

něm. 

 

PŘÍLOHA A 
PLACHETNÍCH SMĚRNIC 

 
1. Závodní dráha 

1.1 Okruhové rozjížďky - karuselová trať 
 

 
                 (1) 

  
 

 

  
  

  
  

     

                                           
                                                     (2)………(RC)   

 

1.2 Pořadí obeplouvání značek je:  
start-1-2-1- cíl (dvě kola). 

1.3 Lodě musí minout značku 1 levobokem.  

1.4 Předpokládaná doba okruhové rozjížďky (target time) bude 90 minut.  

1.5 Značka 1 bude červená nafukovací bóje. Startovní, cílová a značka 2 bude žlutá 

nafukovací bóje. 

1.6 Trať a značky navigační rozjížďky plachtěné v rámci Champagne race bude 
uveřejněna ve vyhlášce Závodní komise. 

1.7 Trať a značky navigační rozjížďky plachtěné v rámci Jabuka regatta bude uveřejněna 

v plachetních směrnicích závodu Jabuka. 

 

 


