
 
 

Letní fireballistická Rozkoš 
 

CTL 201808 
 
29. - 30.8.2020  
 
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 třídu Fireball a Cadet (FB-7P, Cad-7P) 
 
3. POŘADATEL 
Pořadatelem je TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. 
Ředitelem závodu je Miroslav Kopta, hlavním rozhodčím Ivan Žák. 
 
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 mohou přihlásit k závodu elektronicky na webu ČSJ - https://www.sailing.cz/kalendar/201808 (uzávěrka 
přijímání elektronických přihlášek je v pátek 28.8. ve 12:00 hod., během registrace na místě je nutno podpisem 
potvrdit elektronickou přihlášku) nebo vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním během 
registrace závodníků.  

http://www.sailing.cz/
https://www.sailing.cz/kalendar/201808


Registrací k závodu současně kormidelník prohlašuje, že se ani u jednoho člena posádky v posledních dvou týdnech 
neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 
a že nebyli v minulých dvou týdnech v blízkém kontaktu s pacientem s prokázanou nákazou virem COVID-19. 
 
9. STARTOVNÉ 
Startovné včetně kempovného a parkovného je 500,- Kč / osobu (1000,- Kč / loď). 
Startovné je možné uhradit v hotovosti při registraci závodníků nebo převodem na účet pořadatele: 37738551/0100, 
VS: reg. číslo ČSJ kormidelníka lodi (bez pomlčky), SS: 201808. Do poznámky (informace pro příjemce) uveďte jméno 
kormidelníka (platba musí být připsána na uvedený účet nejpozději v pátek 28.8.). 
 
10. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU 
  Pátek, 28.8.2020 
    19:00 - 20:00 hod. - Registrace závodníků 
  Sobota, 29.8.2020 
    8:00 - 9:00 hod. - Registrace závodníků 
    9:30 hod. - Slavnostní zahájení 
    11:00 hod. - Předpokládaný start první rozjíždky dne 
  Neděle, 30.8.2020 
    10:00 hod. - Předpokládaný 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. 
 
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. 
Po dobu závodu bude na louce pro kempování k dispozici stánek s občerstvením. 
 
 
Kontakty: 
viz http://www.tjslaviajachting.cz/  
 

http://www.tjslaviajachting.cz/

