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VYPSÁNÍ ZÁVODU 
 

 

1. Místo konání 

Místem konání je v areálu jacht klubu Oddíl jachtingu při TJ. Sokol Mohelnice, vodní plocha Moravičany, 
Česká republika. 

 
2. Lodní třídy  

Závod je určen pro lodní třídy s koeficientem Evr-3M, 2, Lar-3M, Q-2 
 
3. Pořadatel 

Pořadatelem závodu je Oddíl jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice 
Ředitel závodu: Jaroslav Valenta 
Hlavní rozhodčí: Hana Kýrová 
 
4. Kategorie reklamy 

Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům Závodních pravidel jachtingu (ZPJ) předpisu 20 – 
„Reklamní kodex“. 
 
5. Pravidla 

Závod bude řízen podle: 
- Závodních pravidel jachtingu WS, 2017 – 2020 ve znění platném ke dni pořádání závodu, 
- Plachetních směrnic, 
- Vypsání závodu, 
- mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd  
- vyhlášek Závodní komise a Protestní komise 
- Soutěžního řádu ČSJ v platném znění 
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V souvislosti s hrozbou šíření coronaviru jsou všichni účastníci závodu včetně doprovodu povinni 
dodržovat všechna aktuálně platná opatření vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a ČSJ dle současně 
platných nařízení či omezení.  
 
6. Účast 

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky World Sailing předpisu 19 – „Kodex 
oprávnění“.  
 
7. Přihlášky a registrace 

• Preferuje se on-line registrace na stránkách https://www.sailing.cz/kalendar/202207 

• Přihlášky budou přijímány v sobotu 1. 8. 2020 od 8,30 hod. v prostoru loděnice Oddíl jachtingu při 
TJ Sokol Mohelnice. 

• Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky), jeho odevzdáním při 
registraci a zaplacením startovného. Předregistrovaní závodníci pouze uhradí startovné. 

• Všichni přihlášení závodníci se prokáží uvedenými doklady:  
o závodnickou licenci pro rok 2020, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho 

roku,  
o zahraniční závodníci předloží doklady podle Předpisu ZPJ 75.1.,  
o potvrzení (resp. pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám 

• Přihláška musí být podepsána závodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení 
Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod dle regulí ČSJ. 

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

 
8. Startovné 

• Startovné pro každého člena posádky činí 300 Kč.  

• Startovné musí být zaplaceno při registraci, resp. předložení dokladů. 
 

9. Plachetní směrnice  

Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S - Standardní plachetní směrnice a 
doplňujícími plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli umístěné u 
kanceláře závodní komise. 
 
10. Časový plán závodu 

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

Závod se uskuteční na vodní ploše nádrže Moravičany. Výjezd na vodní plochu zajištěn z pořádajícího 
klubu Oddíl jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice. 
 
12. Bodovací systém 

Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2. 
 
13. Protestní komise 

Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti loděnice Oddíl jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice. 
 
14. Ceny a kategorie 

Ceny budou v závodě Mohelnická regata uděleny závodníkům na předních místech v každé lodní třídě. 
 

15. Televize a média 

https://www.sailing.cz/kalendar/202207
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Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli 
náhrady. 
 
16. Pojištění a zodpovědnost 

Závodníci se účastní závodu Mohelnická regata 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. Pořadatel se zříká jakékoliv této 
zodpovědnosti. 
 
17. Doprovodné čluny 

Na vodní ploše Moravičany je povoleno používat motorové čluny se spalovacími motory o výkonu nejvýše 
10 kW. Pořádající klub požádal vlastníka vodní plochy o povolení závodů. Doprovodné motorové čluny se 
musí registrovat na formuláři ČSJ u závodní komice.  
 
18. Ubytování 

• Ubytování ve stanech nebo vlastních karavanech nebo vlastních autech v areálu loděnice Oddíl 
jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice 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. 

• V areálu loděnice Oddíl jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice je možnost připojení na zásuvky 220 V, a 
to přednostně pro závodníky. Počet přípojek je však omezen. Denní poplatek za připojení je 
stanoven sazebníkem pořádajícího Oddíl jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice bude zpoplatněn 
individuálně. 

 
19. Stravování 

Po dobu závodu bude areálu loděnice Oddíl jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice k dispozici bufet. 
 
20. Kontakt 

Pořadatelé Oddíl jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice: Jaroslav Valenta  
 
 
 

                                                                                               
Hana Kýrová, hlavní rozhodčí 

 
Prostějov dne 22. 7,. 2020 


