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VYPSÁNÍ ZÁVODU 

PAVLOVSKÁ REGATA 

datum: 26. - 27. 6. 2021 

CTL 212133 
 

     
Pořadatel: YC Dyje  
Místo konání: Nové Mlýny 
 
1. Pravidla 
1.1 Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu. 

1.2 V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí a není možné najít jiné spravedlivé řešení, anglická verze 
rozhodne. 

 
2. Reklama 
2.1 Lodě můžou být povinny nést reklamu dodanou pořadatelem. 

 
3. Přihlášky 
3.1 Závod je určen pro lodní třídy s koeficienty: ILCA 4 – 3M, Optimist – starší žactvo (ročníky 2006 – 2009) 

– 7P, Optimist – mladší žactvo – 7P (ročníky 2010 – 2014). V lodní třídě Optimist budou závodníci, kteří 
se v roce 2021 chtějí zúčastnit ME nebo MS a mají řádně zaplacenou zálohu na účast, zařazeni do skupiny 
starší žactvo. 

3.2 Lodě se mohou přihlásit: 
(a) vyplněním přihlášky na Noticeboardu závodu na webu ČSJ nejpozději do 25. 6. 2021 do 12.00 hod. 
nebo 
(b) vyplněním přihlášky v kanceláři závodu v době Registrace 

3.3 Maximální počet závodníků mladšího a staršího žactva je uveden v systému přihlášek na webu ČSJ a 

podle potřeby nebo aktuálních mimořádných opatření MZ ČR může být průběžně upravován. 
 

4. Startovné 
4.1 Výše startovného je 300,- Kč za loď. 

4.2 Platbu startovného je možné provést prostřednictvím platební brány na webu ČSJ do 25. 6. 2021 do 
12.00 nebo může být startovné uhrazeno v hotovosti na místě při Registraci. 

 
5. Časový program 
5.1 Časový program závodu je uveden v Příloze A tohoto Vypsání závodu. 

 
6. Registrace 
6.1 Každá loď musí potvrdit přihlášku do závodu podpisem kapitána při Registraci. Za závodníky mladší než 

18 let musí přihlášku potvrdit podpisem odpovědná osoba (trenér nebo rodič). 
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7. Plachetní směrnice  
7.1 Plachetní směrnice budou zveřejněny a k dispozici ke stažení na stránkách závodu. Tyto dokumenty 

budou k dispozici při registraci a rovněž dostupné na oficiální vývěsní tabuli umístěné poblíž kanceláře 

Závodní komise. 

7.2 Pro lodní třídu ILCA 4 bude platit Dodatek S ZPJ a Doplňující plachetní směrnice. 

 

8. Závodní plocha 

8.1 Závodní plocha bude na jezeře Nové Mlýny. 

 
9. Plán závodní komise 
9.1 Plánováno je uskutečnění 9 rozjížděk pro starší žactvo a 9 rozjížděk pro mladší žactvo. 
 

10. Doprovodné (trenérské) čluny 
10.1 Doprovodné (trenérské) čluny se musí se registrovat před startem rozjížděk a musí být označeny číslem 

na viditelném místě. Tato čísla budou dodána pořadatelem. 
10.2 Všechny doprovodné čluny musí splňovat legislativní požadavky. 
10.3 Každá doprovodná loď musí mít VHS vysílačku. 
 

11. Bezpečnostní komunikace 
11.1 Když loď závodí, nesmí vysílat nebo přijímat informace rádiem, které nejsou dostupné všem lodím. Toto 

omezení platí i pro mobilní telefony. 
 
12. Bodování 
12.1 V závodě bude uplatněn Dodatek A ZPJ. 

12.2 Pro starší i mladší žactvo je pro platnost vypsaných koeficientů vyžadováno odjetí minimálně 3 rozjížděk. 
12.3 Pro starší i mladší je pro platnost závodu vyžadováno odjetí minimálně 1 rozjížďky. 
 
13. Prohlášení 
13.1 Závodníci se účastní závodu zcela na svoji vlastní odpovědnost. Viz pravidlo 3 ZPJ, Rozhodnutí závodit. 

Pořadatel, Závodní komise, Protestní komise nebo jiné strany a osoby, které se podílí na organizaci 
závodu, nepřijmou odpovědnost za materiální škody nebo zranění nebo smrt ve spojení ať přímém nebo 
nepřímém se závodem. 

 

14. Souhlas s pořizováním fotografií a videa/filmu 
14.1 Přihlášením k závodu všichni závodníci souhlasí, že mohou být v průběhu závadu nebo při využívání 

zázemí závodu fotografováni nebo filmováni a že tyto záznamy mohou být publikovány bez dalšího 
souhlasu nebo nároku na kompenzaci. 

 

15. Ceny 
15.1 Ceny budou uděleny prvním třem závodníkům v kategoriích starší a mladší žactvo v absolutním pořadí. 

15.2 Rozhodnutí o udělení cen v dalších kategoriích (dívky a chlapci) je v kompetenci pořadatele. 
 

Kontakt: 
Kateřina Nedbalcová, nedbalcova@vri.cz, tel.: 728 943 327 

 
Poznámky: 
• Během závodu budou dodržována aktuálně platná protinákazová opatření vlády ČR. 

• Požadavky na testování nebo případné další podmínky účasti budou zveřejněny vyhláškou na 
Noticeboardu tohoto závodu nejpozději ve středu 23. 06. 2021 do 20.00 hod. 
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PŘÍLOHA A – PROGRAM ZÁVODU 

 
 

 

Sobota, 26. 06. 2021 

08.00 – 09.00 Registrace 

09.30 Zahájení závodu a briefing závodníků 

11.00 Vyzývací znamení  

 

Neděle, 27. 06. 2021 

08.30 Briefing závodníků 

10.00 Vyzývací znamení  

15.00 Poslední možný start 

 Vyhlášení výsledků 

 


