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Oddíl Jachtingu při TJ Sokol Mohelnice  

ve spolupráci s  

 

pořádá dne 31. 7. – 1. 8. 2021 

závod  

Mohelnická regata 
vodní nádrž  Moravičany 

 

CTL 212208  E-3M, Ilca7-3M, Q-2 
1. Pravidla 

1.1. Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu a Národními předpisy ČSJ. 

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

rozhodne. 

2. V souvislosti s hrozbou šíření coronaviru jsou všichni účastníci závodu včetně doprovodu povinni dodržovat 

všechna aktuálně platná opatření vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a ČSJ dle současně platných 

nařízení či omezení.  

3. Přihlášky a registrace 

3.1 Závod je určen pro lodní třídy Evropa, Ilca7 a Optimist. 

3.2 On-line registrace NENÍ 

3.3 Podepsané předem vyplněné přihlášky budou přijímány v sobotu 31. 7. 2021 od 8,30 do 9,30 hod. 

v prostoru loděnice JACHETNÍHO KLUBU Olomouc.  

3.4 Čeští závodníci při registraci předloží platnou závodní licenci pro rok 2021 a prokáží se potvrzením o lékařské 

prohlídce ne starší jednoho roku. 

3.5 Přihláška musí být podepsána závodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních 

pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod dle regulí ČSJ. 

3.6 U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za 

závodníka. 

4. Startovné 

4.1 Startovné je 300 Kč/závodníka. 

4.2 Startovné bude hrazeno při registraci. 

 

5. Časový plán závodu 

Sobota  8,30 – 9,30 registrace závodníků 

 10,30 zahájení závodu, briefing závodníků 

 11,30 vyzývací znamení 

Neděle  10,00 vyzývací znamení 

 15,00 poslední možné vyzývací znamení 

 Vyhlášení výsledků 

 

 

6. Plachetní směrnice  

6.1. 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. 
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6.2. Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S - Standardní plachetní směrnice, a doplňujícími 

plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli umístěné na stěně loděnice JK Olomouc. 

7. Závodní plocha 

Závod se uskuteční na vodní nádrži Moravičany. Výjezd na vodní plochu zajištěn z pořádajícího Oddílu Jachtingu při 

TJ Sokol Mohelnice. 

8. Plán závodní komise 

8.1. Závod je vypsán na 6 rozjížděk. 

8.2. Závodní komise bude používat VHF kanál 72 pro pátrací a záchranné instrukce. 

9. Doprovodné trenérské čluny: na vodní ploše Moravičany je povoleno používat motorové čluny se spalovacími 

motory o výkonu nejvýše 10 kW. Pořádající klub požádal vlastníka vodní plochy o povolení závodů. Doprovodné 

motorové čluny se musí registrovat u pořadatele. V případě nepříznivého počasí nebo jakékoli nebezpečné situace 

bude uplatněno pravidlo 37 ZPJ vyvěšením vlajky „V“ – ZÁCHRANA. 

10. Komunikace 

Loď, která závodí nesmí vysílat nebo i přijímat informace rádiem, které není dostupné všem lodím. Toto omezení 

platní i pro mobily, resp. veškerou dorozumívací techniku.  

11. Bodování  

11.1. Uplatní se dodatek A ZPJ. 

11.2. Pro platnost závodu je vyžadována 1 rozjížďka. 

12. Ceny a kategorie 

Ceny v závodě budou uděleny závodníkům na předních místech v každé lodní třídě. 

13. Televize a média 

Přihlášením do závodu všichni závodníci souhlasí s tím, že v průběhu závodu mohou být fotografováni nebo 

filmováni. Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli 

náhrady. 

14. Pojištění a zodpovědnost 

Loď se účastní závodu na vlastní nebezpečí a náklady. Závodník plně odpovídá za škody způsobené na majetku a 

zdraví dalších osob. Každá loď nebo závodník musí mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti s minimální pojistnou 

částkou 9.000.000 Kč na závod nebo jeho ekvivalent. Každý doprovodný člun, který je registrován do závodu nebo 

jeho řidič musí mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti s minimální pojistnou částkou 9.000.000 Kč na závod nebo 

jeho ekvivalent. Jakákoli otázka odpovědnosti za škodu nebo nároku na náhradu škody, která vyplývá z incidentu, při 

kterém byla loď vázána pravidly, jak je definováno v ZPJ, podléhá pravomoci soudů a nebude posuzována protestní 

komisí.  

15. Ubytování 

Ubytování ve vlastních karavanech nebo vlastních autech v areálu loděnice klubu je poskytováno pouze do vyčerpání 

kapacity pozemku. Poplatky za kempování se nevybírají ve dnech konání závodu a ve dni před závodem. Poplatky za 

kempování jsou součástí startovného. Areál bude pro závodníky přístupný v pátek od 16.00 hodin. 

Kontakt 

Pořadatel Oddíl Jachtingu při TJ Sokol Mohelnice 

Ředitel závodu: Jaroslav Valenta 

Hlavní rozhodčí: Hana Kýrová, 608925127, hanaky1@gmail.com 

  

                                                                                               

 

Prostějov dne 19. 7. 2021 
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