
 

 

 

Stříbrná plachetnice  - vypsání závodu  
 

CTL 201504, datum: 16.-17.05.2020  
 

 

 

1. Místo konání   
Místem konání je Jachtklub Cheb, Jesenice, Česká republika. 
 

2. Lodní třídy:  
Závod je určen pro lodní třídu Optimist.  
 

3. Pořadatel:  
Pořadatelem je Jachtklub Cheb, občanské sdružení, IČ 182 349 84, se sídlem Cheb, Obětí 
nacismu 1. 
 

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 platných v den závodu 

• Plachetních směrnic 

• Vypsání závodu 

• Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd   

• Vyhlášek Závodní a Protestní komise  
 

6. Účast 
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 – „Kodex 
oprávnění”. 
 

7. Přihlášky a registrace 
Přihlášení k závodu on-line na stránkách českého svazu jachtingu.  
První den závodu bude provedena akreditace, při které závodníci předloží vyplněný 
registrační formulář s prohlášením o bezinfekčnosti. 
Registrační formulář musí být podepsán závodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude 
dodržovat ustanovení závodních pravidel jachtingu.  
U závodníka mladšího 18 let musí být registrační formulář podepsán dospělou osobou, která 
přebírá odpovědnost za závodníka.  
 

8. Pojištění a zodpovědnost 
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 
01/04/2019 = minimálně 10.000.000,- 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 ve výši 300,- Kč je třeba uhradit bankovním převodem na účet č. 
17771717/5500 nejpozději do 14.5.2020, v.s. = registrační číslo závodníka, do poznámky 
uveďte jméno závodníka. 
 

10. Časový plán závodu  
Závod je vypsán na 8 rozjížděk. 
 
Sobota 16.05.2020 
08:30 – 10:00  Akreditace závodníků   
11:00  Start první rozjížďky, podle povětrnostních podmínek budou následovat 

starty dalších až 3 rozjížděk 
 
Neděle: 17.05.2020  
9:30  Start první nedělní rozjížďky a podle povětrnostních podmínek budou 

následovat starty dalších rozjížděk.  
Žádná rozjížďka nebude v neděli startována po 13:00 v případě odjetí 4 rozjížděk nebo po 
15:00 v případě odjetí 3 nebo méně rozjížděk. 
Ukončení závodu, vyhlášení. 
 

11. Plachetní směrnice 
Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům při registraci na vývěsní tabuli a vratech 
loděnice. 
 

12. Závodní plocha 
Závod se uskuteční na vodní nádrži Jesenice. 
 

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

14. Ceny a kategorie 
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí, případné rozdělení do 
kategorií bud provedeno v souladu se soutěžním řádem.  
 

15. Televize a media 
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu 
bez jakékoli náhrady. 
 

16. Doprovodné čluny  
Jsou povoleny, pořadatel odkazuje na platnou právní úpravu týkající se plavidel s vlastním 
strojním pohonem na v.n. Jesenice.  
 

17. Ubytování 
Ubytování ve stanech nebo vlastních karavanech je možné na pozemku Jachtklub Cheb do 
vyčerpání kapacity. Poplatky za kempovaní se nevybírají ve dnech konání závodu. 
V jachtklubu je možnost připojení na zásuvky 230 V, počet přípojek je však omezen.  
Ubytování v pokojích loděnice s klubovnou nebude možné. 
 

18. Stravování  
Po dobu závodu bude k dispozici bufet s teplými jídly.   
 
 
 
 



 

19. Další podmínky pro pořádání závodu  
Závod bude pořádán v souladu s přísnými hygienickými pravidly a povinnostmi dle všech 
platných usnesení vlády ČR, především dle usnesení č. 490 ze dne 30.4.2020 a podmínek 
pro konání závodů stanovených Českým svazem jachtingu dne 5.5.2020.  
Z tohoto důvodu bude do areálu klubu vpuštěn závodník a max. jedna osoba doprovodu, 
dalším osobám - rodinným příslušníkům nebude vstup do areálu po dobu závodu povolen. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo osoby, které nebudou respektovat shora uvedená nařízení, 
vykázat z pozemků Jachtklubu Cheb a popř. vyloučit závodníka z pořádaného závodu.  
 

20. Kontakt 
Jachtklub Cheb, občanské sdružení, IČ 182 349 84, se sídlem Cheb, Obětí nacismu 1. 
 


