
Vypsání závodu 
5.-6.6.2021 

Pohár o Velké Dářko  

CTL 212003        Fin-7P 

 

Místo konání: Velké Dářko , loděnice Polnička 312 

Pořadatel:  TJ Žďár nad Sázavou z.s. Yacht Club Velké Dářko 

Termín konání: 5.-6.6.2021 

Lodní třídy a koef.: Finn – 7P 

CTL:   212003 

Ředitel závodu: Ing. Pavel Kamenský 

Hlavní rozhodčí: Richard Kafka 

Kontakt:   Richard Kafka tel. 602528190  richard.kafka@email.cz
  

Vládní nařízení: Aktuální vládní opatření platná k 31.5.2021 

Max.150 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby 
účastné akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a 
v případě přítomnosti více než 10 osob musí prokázat, s výjimkou dětí do 6 let 
věku, potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami 
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou 
osobou, s negativním výsledkem, nebo   doloží čestné prohlášení, resp. čestné 
prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení 
absolvoval nejdéle před 72 hodinami test nastanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 

Zhrnutí: Vyplnit čestné prohlášení a odevzdat při registraci  



Pravidla: Závod bude řízen pravidly, jak je definováno v Závodních 
pravidlech jachtingu 

Plachetní směrnice:  Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek 
S – Standardní plachetní směrnice, a doplňujícími plachetními směrnicemi, 
které jsou vyvěšeny na oficinální vývěsní tabuli. 

 

Program:   sobota 5.6.2021 

8 30 – 9 30 hod registrace závodníků 

10 00 hod  nástup závodníků 

11 00 hod   vyzývací znamení pro první rozjížďku dne 

Po ukončení rozjížděk dne bude následovat večeře 

 

Neděle 6.6.2021 

10 00 hod   vyzývací znamení pro první rozjížďku dne 

15 00 hod  poslední možné vyzývací znamení závodu 

Po ukončení rozjížděk dne bude následovat vyhlášení výsledků a vítězů 

 

Počet rozjížděk:  Je plánováno 6 rozjížděk 

Startovné:  700 Kč 

Stravování:  V areálu loděnice 

Parkování a ubytování: V uzavřeném areálu loděnice 

Doprovodné čluny:   Musí být registrovány u pořadatele na formuláři F23 

Přihlášení:  Vyplněním přihlášky na webových stránkách závodu nebo 
vyplněním přihlášky v kanceláři závodu v době registrace. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31.5.2021 

Richard Kafka  .  


