
            MÁJOVÁ PŘEHÁŇKA 

Plachetní směrnice 
 

CTL: 202112,  23. 5. 2020 

Brněnská přehrada, Pořadatel:  Yacht club Lodní sporty Brno 

Ředitel: Zbyněk Vaculka, Hl.rozhodčí: Martin Malec 

Vypsáno pro lodní třídy: 

 Kaj (Kajutové) -1 

1. Bezpečnost 

1.1. Platí základní pravidlo ZPJ (Závodní pravidla jachtingu, dále ZPJ) 1.1. „Pomoc v nebezpečí“, ZPJ 

62.1. (c)  „Loď je oprávněna žádat o nápravu, pokud poskytovala pomoc další lodi, o které se 

domnívala, že je v nebezpečí, i když ve skutečnosti v nebezpečí nebyla.“ 

1.2. Člen posádky lodi, která vyžaduje pomoc, dává znamení KROUŽIVÝ POHYB PAŽE. Ostatní 

plachetnice, které signál vidí, musí jednat dle ZPJ 1.1. Člen posádky lodi, která nevyžaduje pomoc, 

dává znamení nataženou paží a VZTYČENÝM PALCEM. 

 

2. Pravidla 

2.1. Závod bude řízen Závodními pravidly jachtingu 2017-2020 a těmito Plachetními směrnicemi. 

 

3. Znamení dávaná na břehu a na vodě 
3.1. Znamení na břehu budou dávána na vlajkovém stožáru na mole. 

Vztyčení vlajky "AP" (vztyčení "AP" bude doprovázeno dvěma zvukovými znameními). Když je 

vlajka AP vztyčena na břehu, je  „1 minuta “  zaměněna za „ne méně než 30 minut“ ve znamení 

závodu. 

3.2. Na vodě budou dávána na plavidle závodní komise. 

3.3. Zvukovým znamením je zvuk píšťalky. 

 

4. Vlajky lodních tříd 

Kaj (kajutové plachetnice , všichni) - „F“ 

  

 

5. Závodní dráha a znaky 
Start :  plavidlo závodní komise + červená bóje (balón) 

Cíl :  shodný se startem 

Trať závodu (schéma tratě) bude zveřejněna na nástěnce YCLSB před nástupem 

 

Dráha může být zkrácena u jakékoliv značky v souladu s pravidlem ZPJ 32 – vlajka „S" na člunu 

poblíž obeplouvané značky.  Značení dráhy a startu a cíle může být upraveno dle techn. možností. 

Lodě, které dokončily, se nesmí vracet přes cílovou čáru. Porušení tohoto bodu může mít po 

projednání za následek diskvalifikaci lodě, která toto ustanovení porušila, z dané rozjížďky. 

6. Start 

 

 Signály startovní procedury:   

Vyzývací znamení 5 min. před startem 1 delší zvuk Vlajka třídy  „F“ 

Přípravné znamení 3 min. před startem 1 kratší zvuk Vztyčena číslice „3“  

Znamení 2 resp. 
1min. 

2 min. před startem 

1 min. před startem 

1 kratší zvuk Vztyčena číslice „2“       
Vztyčena číslice „1“ 

Start Start 1 delší zvuk Spuštěna vlajka s číslicí „1“ 

 



Úprava pravidla 29.1 (předčasný start) 
Pravidlo 29.1. je doplněno o ustanovení: „Závodní komise může upozornit loď, která porušila pravidlo 

a může i nařídit lodi náhradní trest - otáčku 360st. Vlajka „X“ je v takovém případě vyvěšena do doby 

dokončení trestu.“ 

7. Časové limity 

Lodě, které nedokončily do 10 minut po první lodi dané třídy, budou bodovány dle pořadí na trati. 

8. Počet rozjížděk a bodování 

Závod je vypsán na 4 rozjížděk.  
Bude použit nízkobodový systém podle Dodatku ZPJ A.   
Když budou ukončeny 4 rozjíždky, budou body lodi z těchto rozjížděk jejími celkovými body,  
po vyloučení jejího nejhoršího výsledku. 
 

9. Změny plachetních směrnic 

Ústní změny plachetních směrnic mohou být podávány lodím na vodě. Ústně podávaná změna 

bude signalizována vlajkou "U" a v případě potřeby také zvukovými signály. 

 

Schéma tratě 

Přibližný (předpokládaný) 
směr větru   

                                                                             zn. „1“ 

                               

    

     

 

 

 

 

   

  zn. č.2 – „brána“           

 

 

    .- - - -     Start - Cíl  - - - -    

 

 

Popis dráhy:   Start --- zn.1.(levobok) --- „brána“ --- zn.1 (levobok) ---  Cíl 


