
 
 

Pohár města Česká Skalice 
 

CTL 201803 
 
23. - 24.5.2020  
 
Přehradní nádrž ROZKOŠ 
 
 

VYPSÁNÍ ZÁVODU  
 
 
 
 

1. MÍSTO KONÁNÍ 
Místem konání je přehrada Rozkoš, areál TJ Slávia-jachting Česká Skalice, Česká republika 
GPS: 50.3644917N, 16.0625125E 
 
2. LODNÍ TŘÍDY 
Závod je vypsán pro lodní třídy Finn a Vaurien (Fin-7P, Vau-7P) 
 
3. POŘADATEL 
Pořadatelem je TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. 
Ředitelem závodu je Jiří Hamp. Hlavním rozhodčím je Miloš Kormunda. 
 
4. KATEGORIE REKLAMY  
Všechny lodě musí vyhovovat požadavkům WORLD SAILING předpisu 20 – „Reklamní kodex“.  
 
5. PLACHETNÍ SMĚRNICE  
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci. Budou vyvěšeny na nástěnce kanceláře závodu a také 
on-line na elektronické nástěnce "Notice board" na www.sailing.cz . 
 
6. PRAVIDLA 
Závod bude řízen podle: 
- Závodních pravidel jachtingu WORLD SAILING 2017-2020 (ZPJ) 
- Mezinárodních pravidel zúčastněných tříd 
- Soutěžního řádu ČSJ 
- Vypsání závodu 
- Plachetních směrnic  
- Vyhlášek závodní komise  
 
7. ÚČAST 
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky WORLD SAILING   
 
8. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE 
Závodníci se přihlásí k závodu pouze elektronicky v detailu závodu na webu ČSJ - 
https://www.sailing.cz/kalendar/201803 . Uzávěrka přijímání přihlášek je ve čtvrtek 21.5. ve 23:59 hod. 
Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přijímání přihlášek dříve v souladu s nařízením, že akce se nesmí zúčastnit více 
než 100 osob (vč. personálu a doprovodu). 
Papírovou přihlášku spolu s prohlášením o bezinfekčnosti odevzdají závodníci při registraci. 

http://www.sailing.cz/
https://www.sailing.cz/kalendar/201803


 
9. STARTOVNÉ 
Startovné včetně kempovného a parkovného je 500,- Kč pro LT Finn resp. 1000,- Kč pro LT Vaurien. 
Startovné uhraďte převodem na účet pořadatele: 37738551/0100, VS: reg. číslo ČSJ kormidelníka lodi (bez pomlčky), 
SS: 201803. Do poznámky (informace pro příjemce) uveďte jméno kormidelníka. 
Platba musí být připsána na účet nejpozději v pátek 22.5. V opačném případě nemusí být přihláška považována za 
platnou. 
 
10. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU 
  Sobota 
    8:00 - 9:00 hod. - Registrace závodníků 
    9:30 hod. - Vyvěšení Startovní listiny závodu (bez úvodního ceremoniálu) 
    11:00 hod. - Start první rozjíždky dne 
  Neděle 
    10:00 hod. - Start první rozjížďky dne 
Žádná rozjížďka nebude v neděli startována: 
 - po 13. hod. v případě odjetí min. 4 rozjížděk 
 - po 15. hod. v případě odjetí 3 nebo méně rozjížděk 
Maximální počet rozjížděk: 8 
 
11. BODOVACÍ SYSTÉM 
Bude užit nízkobodový systém podle Dodatku A ZPJ.  
 
12. CENY A KATEGORIE 
Ceny a diplomy budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí. 
Předání proběhne bez závěrečného ceremoniálu. 
 
13. TELEVIZE A MÉDIA 
Pořadatel si vyhrazuje právo používat foto, video nebo audio záznamy pořízené v průběhu závodu bez jakékoliv 
náhrady. 
 
14. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, 
zranění nebo smrt ve spojení se závodem, a to během závodu i po něm. Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti. 
Závodník je povinen mít uzavřenou pojistku dle Soutěžního řádu ČSJ.  
 
15. KEMPOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ, OBČERSTVENÍ 
Kempování (obytná auta, stany) je v ceně startovného. Závodníci se zavazují používat pouze vyhrazený prostor pro 
kempování a uložení lodí, a dbát na pořádek a čistotu v souladu s dobrými mravy a aktuálními hygienickými pravidly. 
Ubytování v buňkách TJ nebude v souladu s usnesením vlády ČR č. 490 ze dne 30.4.2020 možné. 
Stejně tak nebude možné využívat umývárny a sprchy v areálu, ale pouze toalety. 
Po dobu závodu bude na louce pro kempování k dispozici stánek s občerstvením. 
 
16. 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 doporučením pro konání závodů, stanovených Komisí závodů 
Českého svazu jachtingu ze dne 5.5.2020. 
Z tohoto důvodu budou do areálu klubu vpuštěni závodníci a max. jedna osoba doprovodu u jednoposádkových lodí 
nebo mládežnických posádek. Dalším osobám nebude vstup do areálu po dobu závodu povolen. 
Pořadatel si vyhrazuje právo osoby, které nebudou respektovat shora uvedená nařízení, vykázat z pozemků TJ a 
popř. vyloučit závodníka z pořádaného závodu. 
 
Kontakty: 
viz http://www.tjslaviajachting.cz/  
 

http://www.tjslaviajachting.cz/

