
YACHTCLUB Baník Ostrava 

pořádá závod 
 

ŽERMANICKÁ REGATA 
 

Datum 3-4.10.2020 

CTL 202423 
Třídy +koeficienty Evr-4K,Lar-4K,Evr-3M,Fin-3M,L47-3M,Lar-3M,Q-

3M,Fb-3M,Q-2,Fb-1,Las-1 

Hlavní rozhodčí Lukáš Vavrla 

Ředitel závodu Jiří Bobek 

Startovné 300,-Kč/loď pro přihlášené elektronicky 

prostřednictvím webových stránek: 

https://www.sailing.cz/prihlasky/202423 

  

450,-/loď pro přihlášené na místě!!  

 
Podmínky účasti: Přihláška, u mládeže s podpisem odpovědné osoby, závodní 

licence s lék. prohlídkou, doklady k lodi PVMP 

 u tř. FB, sjednané pojištění odpovědnosti u všech lodí. 

 

Provedení závodu: Závod bude proveden dle ZP World sailingu 2017-2020 

soutěžního řádu ČSJ, plachetních směrnic, pravidel tříd, 

tohoto vypsání či vyhlášek závodní a protestní komise. 

Plachetní směrnice: Jsou tvořeny směrnicemi ZPJ dodatek S-standartní plachetní 

směrnice a doplňující plachetní směrnice. 

Ubytování: Omezený počet lůžek v chatě (dle tel. dohody), jinak možnost 

kempování – z důvodů omezených prostor prosíme 

respektovat vyhrazené prostory na parkování - viz mapa. 

 

Kempování pro závodníky a jejich doprovod je zdarma. Na 

jednoho závodníka jsou povoleny maximálně dvě 

doprovázející osoby. Budeme vybírat paušální poplatek za 

elektřinu ve výši 100 Kč/auto. S ohledem na kapacitu 

elektroinstalace je elektřina určena pouze pro svícení, provoz 

základních spotřebičů (lednice, nabíjení mobilních zařízení 

ap.) nikoli k vytápění.  

Občerstvení: Malé občerstvení je možno zakoupit v loděnici, jinak  

v blízkých restauračních zařízeních. 

Ceny: První tři posádky obdrží ceny při minimální účasti alespoň  5-

ti lodí 

Covid opatření: V souladu s metodickým pokynem NSA k pořádání soutěží a 

obecných hygienických pravidel budou učiněny následující 

opatřeni: 

- zahajovací ceremoniál se fyzicky konat nebude,  

https://www.sailing.cz/prihlasky/202423


- ve všech interiérech je nutné použít zakrytí dýchacích cest 

- v exteriérech, pokud nemůže být dodržen odstup 2m, je 

nutné použít zakrytí dýchacích cest. 

- dodržujte pravidelné mytí rukou, zvláště při přípravě a 

konzumaci pokrmů a nápojů,  

- mytí rukou po toaletě vždy mýdlem po dobu 20-30 sekund,  

- používání mýdla (z dávkovače) a dezinfekce na ruce,  

- dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob mimo 

sportoviště,  

- kašlání nebo kýchání do jednorázového kapesníku nebo do 

ohybu lokte. 

- vstup do areálu a účast na závodě případě respiračního 

onemocnění nebo zvýšené teploty není povolen! 

Doplňující Info: Pokud budete mít nějaké další dotazy k organizaci závodu 

tak mi napište nebo zavolejte 725 684 955 – Honza Hejna 

 

Časový program závodu: V sobotu 3.10.2020 v 10:00 uzávěrka přihlášek  

a „Coaches´meeting“, ve 11:30 vyzývací znamení 1. 

rozjížďky. Starty dalších rozjížděk dle pokynů závodní 

komise.  

 
Na Vaši účast se těší  YACHTCLUB Baník Ostrava 

 
49.7225203N, 18.4631561E 

 
 


