
VYPSÁNÍ ZÁVODU 

CTL 201140 

Memoriál Arnošta Bürgermeistera 
 

 

Termín:   10. – 11. října 2020  

Místo konání:  Praha-Vltava – ř.km 55,6 – 58,5  

Lodní třídy:   Cad-2, L47-2, Lar-2, Q-2, RsF-2  

Pořadatel:  ČESKÝ YACHT KLUB, Praha 4 - Podolí, přístav čp.1148  

Pravidla:  Závod bude řízen podle platných ZPJ 2017–2020 a platného Soutěžního 
řádu ČSJ 2015, Všeobecných plachetních směrnic, Plachetních směrnic 
tohoto závodu, vyhlášek a pokynů ZK, Mezinárodních pravidel 
zúčastněných LT a tohoto Vypsání závodu.  

Závodní komise:  Ředitel závodu:  Zuzana Válová 
Hlavní rozhodčí: Barbora Havelková 

Registrace a podání přihlášek:  
Je vyžadováno online přihlášení předem v databázi Českého svazu 
jachtingu na adrese https://www.sailing.cz/prihlasky/201140, které 
bude uzavřeno 9.10.2020 ve 12,00 hod. Přihlášení na místě nebude 
umožněno.  
Je vyžadována on-line platba startovného na účet Českého Yacht Klubu: 
č.ú.: 1932655319/0800, variabilní symbol 1140+číslo plachty 
přihlašovaného závodníka. Do poznámky uveďte příjmení a jméno 
závodníka. Platba musí být připsána na účet Českého Yacht Klubu 
nejpozději 9.10.2020 do 12 hodin. Platba na místě nebude akceptována. 
Za závodníky, kteří v době závodu nedovršili 18 let, podepíše převzetí 
odpovědnosti odpovědná osoba (trenér, zástupce závodníků) 
na pořadatelem připravených startovních listinách při ranním briefingu 
10.10.2020.  

Startovné:   250 Kč/osobu   

Závodní trať:  Závodní trať bude postavena v úseku ř.km 55,6 až 56,5 a bude podrobně 
popsána v Plachetních směrnicích četně nákresu tratí.  

Počet rozjížděk:  8   



Odpovědnost a pojištění:  
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme 
žádnou zodpovědnost za osobní nebo materiální škodu, zranění nebo 
smrt ve spojení se závodem - a to během závodu i po závodě. Pořadatel 
se zříká jakékoliv této zodpovědnosti. Každá zúčastněná loď musí mít 
sjednáno pojištění odpovědnosti třetí stranou s minimálním plněním 
9 mil. Kč.  

Časový program závodu:  

Sobota 10.10.2020  Briefing trenérů a zástupců závodníků    9,00 hod  
Vyzývací znamení 1. rozjížďky    11,00 hod  
Předpoklad ukončení rozjížděk 1. dne (dle počasí)  18,00 hod  

Neděle 11.10.2020  Briefing trenérů a zástupců závodníků    9,00 hod  
Start 1.rozjížďky druhého dne na obou okruzích   10,00 hod  
Poslední možný start rozjížďky druhého dne   14,00 hod  
Vyhlášení výsledků       16,00 hod  

Mimořádná opatření:  
Všechny zúčastněné osoby se musí maximálně snažit omezit 
shromažďování, dodržovat rozestupy 2 m, dodržovat hygienické zásady, 
používat dezinfekci rukou a mít při pohybu ve vnitřních prostorách 
zakryté dýchací cesty. Závodníci ani jejich doprovod nesmí vstupovat 
do prostor přístavu.  

 

 

V Praze dne 5.10.2020      Zuzana Válová  
           ředitelka závodu 


