
 

 1 

JACHT KLUB Prostějov 

 

 
 

za finanční pomoci  

                                          Prostějov 

 

pořádá dne  

30. – 31. 5. 2020 

4. ročník závodu  

Bleděmodrá stuha 

Plumlova 
 

CTL 202203    Optimist – 4K 

Finn – 3M 

Evropa – 2 
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VYPSÁNÍ ZÁVODU 
 

1. Místo konání 

Místem konání je JACHT KLUB Prostějov, Plumlovská přehrada, Česká republika. 

 

2. Lodní třídy  

Závod je určen pro lodní třídy Optimist koef. 4K, Finn koef. 3M,  Evropa koef. 2. 

3. Pořadatel 

Pořadatelem je JACHT KLUB Prostějov, spolek 

Ředitel závodu: Radim Přidal 

Hlavní rozhodčí: Hana Kýrová 

 

4. Kategorie reklamy 

4.1 Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům World Sailing směrnice 20 – „Reklamní kodex“, 

4.2 Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu, 

4.3 Akreditace medií je povinná u ředitele závodu, kontakt rapridal@seznam.cz 

 

5. Pravidla 

Závod bude řízen podle: 

- pravidel definovaných v Závodních pravidlech jachtingu (ZPJ), ve znění platném ke dni pořádání závodu, 

Plachetních směrnic, Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd a vyhlášek Závodní komise a Protestní 

komise. 

 

6. Účast je podmíněna splněním doporučení ČSJ  viz KZ 1/2020 na www.sailing.cz/clanky/odvolani-zruseni-

vypsanych-zavodu - viz příloha. 

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky World Sailing směrnice 19 – „Kodex oprávnění“.  

Počet všech osob v areálu bude omezen dle aktuálního závazného nařízení.   

NUTNÁ PŘEDREGISTRACE, po naplnění omezené maximální kapacity nebudou další přihlášky závodníků 

do závodu přijímány. 

Všichni účastníci závodu včetně doprovodu jsou povinni dodržovat všechna aktuálně platná opatření vlády ČR, 

Ministerstva zdravotnictví a ČSJ dle současně platných nařízení či omezení.  

 

7. Přihlášky a registrace 

7.1 Předregistrace NUTNÁ, a to prostřednictvím linku ctl tohoto závodu nebo na email hanaky1@gmail.com . 

Celkový počet osob (závodníci + doprovod) potvrďte na mail hanaky1@gmail.com. 

7.2 Podepsané předem vyplněné přihlášky budou přijímány v sobotu 30. 5. 2020 od 9,00 do 9,30 hod. 

v prostoru loděnice JACHT KLUB Prostějov. Nutno dodržovat 2metrové odstupy mezi jednotlivými 

účastníky. 

7.3 Závodníci se přihlásí k  závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při 

registraci a předloží následující doklady:  

- potvrzení o platbě startovného 

- závodnickou licenci pro rok 2020, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku,  

- zahraniční závodníci předloží doklady podle Předpisu ZPJ 75.1.,  

- potvrzení (resp. pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.  

7.4 Přihláška musí být podepsána zavodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních 

pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod dle regulí ČSJ. 

7.5 U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za 

závodníka. 

 

8. Startovné 
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8.1 Startovné pro všechny lodní třídy 300 Kč. 

8.2 Startovné musí být zaplaceno předem na účet č. 253782880/0300, do poznámky uveďte jméno závodníka 

nebo závodníků. Platba bude ověřena při registraci. 

 

9. Časový plán závodu 

Časový plán je blíže specifikován v „Doplňujících plachetních směrnicích závodu“. 

 

10. Plachetní směrnice  

Budou použity doplňující plachetní směrnice, které budou závodníkům k dispozici při registraci. 

 

11. Závodní plocha 

Závod se uskuteční na vodní ploše Plumlovské přehrady. Výjezd na vodní plochu zajištěn z pořádajícího JACHT 

KLUBU Prostějov, spolek. 

 

12. Bodovací systém 

Bude užit nízkobodový systém, upravený dodatkem A ZPJ. 

 

13. Protestní komise 

Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti loděnice JACHT KLUBU Prostějov. 

 

14. Ceny a kategorie 

Ceny budou v závodě Bleděmodrá stuha Plumlova uděleny závodníkům na předních místech v každé lodní třídě. 

 

15. Televize a média 

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

 

16. Pojištění a zodpovědnost 

Loď se účastní závodu Bleděmodrá stuha Plumlova na vlastní nebezpečí a náklady. Závodník 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 (minimálně 9.000.000,- Kč). Pořadatel nepřijme žádnou 

zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě Bleděmodrá 

stuha Plumlova. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti. 

 

17. Doprovodné čluny 

Doprovodné čluny nejsou povoleny. 

 

18. Ubytování 

18.1 Ubytování ve stanech nebo vlastních karavanech nebo vlastních autech v areálu loděnice JACHT KLUBU 

Prostějov je poskytováno pouze do vyčerpání kapacity pozemku a při jejím převýšení není garantováno. 

Poplatky za kempování se nevybírají ve dnech konání závodu a ve dni před závodem. Poplatky za 

kempování jsou součástí startovného. 

18.2 V areálu loděnice JACHT KLUBU Prostějov je možnost připojení na zásuvky 220 V, a to přednostně pro 

závodníky. Počet přípojek je však omezen.  

 

19. Kontakt 

Pořadatelé JACHT KLUBU Prostějov:   

Hana Kýrová hanaky1@gmail.com 

Radan Schuster schusterovi@seznam.cz 

www.jkpv.cz 
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Prostějov dne 7. 5. 2020 


