
Plachetní směrnice pro závod  

JARNÍ SOKOLSKÁ REGATA 

CTL  202204 

V lodních třídách, Vau – 4K,  Vau- 3M, Q – 2 

6. – 7.6.2020 

Pořadatel :  TJ. Sokol Tovačov OJ, 

1 Pravidla 

1.1  Závod bude řízen podle       - Závodních pravidel jachtingu ISAF 2017-2020 

                                                         - Vypsání závodu 

                                                         - Plachetních směrnic 

                                                          - Pravidel zúčastněných tříd 

                                                          - Vyhlášek hlavního rozhodčího, protestní komise 

     V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly, rozhoduje pravidlo uvedené níže v tomto výčtu. 

2 Vyhlášky pro závodníky        - budou umístěny na oficiální tabuli u okna kanceláře loděnice 

3 Změny plachetních směrnic - budou vyvěšeny nejpozději 60 minut před jejich platností. Změna 

časového plánu rozjížděk pro následující den, musí být vyvěšena nejpozději do 21 00 hod. 

4 Znamení závodu                      

4.1 Znamení dávaná na břehu budou vztyčena na stožáru v loděnici 

4.2 Když je vlajka AP vytyčena na břehu, je interval možného startu po jejím stažení prodloužen 

z 1 minuty na min. 20 minut 

4.3 Pokud je vlajka „Y“ vztyčena na břehu, platí pravidlo ZPJ 40 od vyplutí až po přistání. 

4.4 Pokud je vlajka „L“  vztyčena na cílové lodi, bude následující rozjížďka startována nejdříve 

 1 min po ukončení  předchozí rozjížďky.(Rozšíření významu) 

5     Časový plán závodu 

                               6.6.2020  9 00 - 10 30 hod              - registrace závodníků 

                                                           10 40  hod             - nástup k zahájení závodu 

                                                           11 30 hod             - start první rozjížďky 

                                 7.6.2020          10 00  hod            - start první rozjížďky druhého dne 

                                                           13 00  hod             - poslední možný start rozjížďky druhého dne    

                                                   cca 1 hod po dojetí poslední  rozjížďky -vyhlášení výsledků a předání cen  

                                 a ukončení závodu 



                                 Plánovaný počet rozjížděk  -   8              

6  Startovní vlajky tříd                  - Vaurien ………………………   vlajka V 

                                                           - Optimist ……………………...   vlajka O  

7  Závodní plocha                            - Štěrkovna Tovačov 

8 Závodní dráha:  

                  8.1                                    start čára  :  startovní loď  - žlutá bojka 

                                                            cíl  -  shodný se startovní  čárou, vztyčena modrá vlajka 

                                           Vau          dráha vyznačena bojkami:    1 bílá, 2 modrá, 3 červená,  1,2,3, cíl. 

                                           Q              dráha vyznačena bojkami:    1 bílá, 2 modrá, 3 červená, cíl. 

                  Předpoklad levobok – případná změna bude vyvlajkována  a  oznámena 

  Dráha  Vaurien                                                                                  Dráha  Optimist          
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                       8.2  Zkrácení dráhy   

                               Při nepříznivých podmínkách je možno zkrácení dráhy u kterékoli značky v souladu         

se ZPJ, vztyčením vlajky „S“ na člunu poblíž této značky, čímž se stane spojnice cílovou čárou 

rozjížďky. 

9 Start 

                   9.1  Rozjížďky budou startovány dle pravidla 26, vyzývací znamení bude dáno 5 min před 

Startovním znamením. 

                   9.2  Lodě, kterým nebylo dáno vyzývací znamení se nesmí pohybovat v prostoru startovní 

čáry, v menší vzdálenosti než 30 m a to všemi směry 



                   9.3  Pokud loď neodstartuje do 4 min od startovního znamení, bude bodována jako DNS . 

                   9.4  Pořadí startů bude vyhlášeno a vyvlajkováno na startovní lodi hlavním rozhodčím 

10 Cíl         

                  Cílová čára bude mezi stožárem s modrou vlajkou na prámu a žlutou  bojkou ve směru od     

červené bojky  

11 Časový limit 

                    Časový limit pro dojetí do cíle je stanoven na 15 min po dojetí vítězné lodi LT 

12 Tresty a protesty   

                   Loď, která provedla  v  rozjížďce alternativní  trest, nebo loď, která chce protestovat na 

jinou loď, to  musí oznámit bezprostředně po projetí cílem závodní komisi na prámu. Pokud tak 

neučiní,  zbavuje se práva na podání protestu. Formulář vyplní po dojetí poslední rozjížďky dne a 

podá protestním poplatkem 100 Kč v kanceláři ZK. 

13 Bodování  

                    Bude uplatněn nízkobodový systém dodatek  A, pravidlo 90.3. 

14 Bezpečnost 

                     Loď, která nezávodila, nestartovala nebo nedokončila,  musí  bezprostředně vyplnit 

podpisový arch v kanceláři ZK. 

15 Oficiální čluny 

                       Záchranné čluny budou označeny vlajkou Hladinové záchranné služby. 

16 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. 

17 Pojištění odpovědnosti 

                         Závodník si je vědom, že při podpisu přihlášky k závodu prohlašuje, že je pojištěn za 

škody na majetku a zdraví v souladu se soutěžním řádem ČSJ. 

 

Tovačov   25.5.2020                                                                                                       Lubomír Svozil 

                                                                                                                                         Hlavní rozhodčí 

                                                                   

 


