
 

Vypsání závodu 

Májový pohár 

12.- 13.9.2020 

Evropa-7P, Laser 4,7-7P, Optimist-3M 

CTL202002 

 

1. Pořadatel - Yacht Club Velké Dářko, TJ Žďár nad Sázavou z.s. 
(www.ycvelkedarko.cz)                                                   

2. Pravidla - závod bude řízen podle závodních pravidel jachtingu World Sailing 
2017-2020 (ZPJ) včetně dodatků a změn. Plachetní směrnice jsou tvořeny 
směrnicemi ZPJ Dodatek S – Standartní plachetní směrnice, a doplňujícími 
plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli 
umístěné na zdi loděnice. 

3. Přihlášky - budou přijímány v první den závodu od 8:30 do 9:30 hodin. 
Přihlášky mládeže musí být podepsány dospělou osobou, která přebírá 
odpovědnost za závodníka. Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí 
a odpovědnost. 

4. Doklady 
a. Závodní licence ČSJ 2020 s platnou lékařskou prohlídkou 
b. Doklad o pojištění zodpovědnosti za způsobené škody. 

5. Startovné 
o Evropa, Laser 4,7 -700Kč 
o Optimist – 500 Kč 

6. Zahájení, průběh a závěr závodů 
a. Registrace 8:30-9:30 hod. 
b. Zahajovací nástup: první den závodu v 10:00 hod. 
c. Předpokládaný start rozjížďky: první den závodu v 11:30 hod. 
d. Časový plán rozjížděk (první den) 11:30 – 18:00 hod 
e. Večeře pro závodníky 19:00 hod 
f. Pokud nebudou odjety min. 3 rozjížďky, poslední možný start první 

startující LT či seskupení je v 15:00 hodin posledního dne závodu. 
Pokud budou odjeté 3 a více rozjížděk, jakákoliv rozjížďka, která 
nebude odstartována do 13:00 hodin posledního dne závodu, již 
nebude jeta. 
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g. Závěr a vyhlášení výsledků - Po odjetí poslední rozjížďky závodu, dle 
rozhodnutí ZK. 

7. Bodování - Dle ZPJ 2017-2020, Dodatek A. 
8. Ceny - Budou odměněni první tři závodníci. 
9. Stravování, ubytování – V areálu . Pro spokojenost závodníků bude 

otevřen bar v loděnici, kde bude připraveno k zakoupení i jídlo. 
Závodníci mají v ceně startovného sobotní večeři. 

10. Zodpovědnost a pojištění - Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou 
povinni řídit se Řádem plavební bezpečnosti. Pořadatel nepřijme žádnou 
odpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to 
během závodu nebo po závodě. Všechny lodě nebo kapitáni lodí mají 
povinnost mít na všech závodech organizovaných pod ČSJ (koef. K1 a vyšší – 
včetně VPOZ) uzavřené pojištění odpovědnosti za škody s pojistnou částkou 
minimálně ve výši stanovené VV ČSJ (k 1. 4. 2009 - minimálně 9.000.000,- 
Kč). 

 

 

Hlavní rozhodčí: Richard Kafka tel: 602528190  richard.kafka@email.cz 


