
V Y P S Á N Í

           veřejných závodů plachetnic "ORLICKÝ TÝDEN 2022" 

CTL
2022

Termín Název závodu Koeficient závodu v LT
Cad Q 420 Fb Evr Finn RsAero RsFeva

221207 25. -26.6.
Středočeský krajský přebor

20. Memoriál Josefa Šenkýře 
4K,2 4K,2 4K,2 4K,3C 4K,2 4K,2 4K,2 4K,2

Místo Orlická přehradní zdrž, prostor Velký Vír-Radava. Organizační středisko závodů a sídlo 
ZK: Autocamping Velký Vír                                                                                 

Pořadatel   Tělovýchovná jednota Neratovice z.s., jachetní oddíl
                    Ředitel závodů: Vojtěch Lambl
                    Hlavní rozhodčí: Ivan Šenkýř

Lodní třídy Závody budou uspořádány pouze ve vypsaných lodních třídách.
 
Přihlášky Upřednostňujeme on line přihlášení! Do 10,00 hod. prvního dne závodu podle 

"Vypsání", nebo přes web ČSJ. Přihláška musí být podepsána závodníkem. Podpisem se 
zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu. U závodníka 
mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá 
odpovědnost za závodníka.
Budou přijaty pouze přihlášky na předepsaných tiskopisech, čitelně vyplněné.

Doklady      1. Závodnickou licencí pro rok 2022, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho
           roku. 

                    2. Kormidelníci LT Fireball se musí prokázat průkazem způsobilosti vůdce malého  
                        plavidla a technickým průkazem lodi.
                    3. Na požádání ZK (měřiče) je třeba předložit platný certifikát o pro měření lodi.          

Upozorňujeme závodníky a funkcionáře oddílů, aby zajistili řádné označení lodí v souladu 
se zákonem o vnitrozemské plavbě a předpisy Státní plavební správy.

Předpisy      Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech, plachetních 
                     směrnic, vypsání závodu, mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd, vyhlášek
                     závodní komise a protestní komise. Loď se účastní závodu na vlastní nebezpečí, náklady
                     a plně odpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví dalších osob. ČSJ ukládá
                     povinnost všem lodím nebo kapitánům lodí na všech závodech organizovaných pod ČSJ 
                    (koef. K1 a vyšší – včetně VPOZ) mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody        
                     s pojistnou částkou minimálně ve výši stanovené VV ČSJ (k 01/04/2011 = minimálně 
                     9.000.000, -- Kč). Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění 
                     nebo smrt ve spojení se závodem, a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká
                     jakékoliv této zodpovědnosti.      

Protesty Písemné protesty musí být podány v souladu s ZPJ do 1 hodiny po ukončení rozjížďky 
(event. sledu rozjížděk) 

Hodnocení  V závodě 221207 se předpokládá uspořádání 7 rozjížděk. 
                    Celkové hodnocení bude provedeno podle platných ZPJ a SŘJ.
                    Vyhlášení výsledků závodu a rozdělení cen bude provedeno přibližně 2 hodiny po 

ukončení poslední rozjížďky, resp. po vyřešení posledního protestu. 

Časový  Závod 221207 bude zahájen nástupem závodníků v 11,00 hodin. Start 1. rozjížďky bude
Program   první den závodu v 12,00 hodin, druhý den závodu v 10.00 hodin. Start poslední rozjížďky

první startované LT v poslední den závodu v 15hod. 



 
Startovné    FB, 420 - 500Kč (při přihlášení přes web ČSJ do 19.6.2022 400Kč)

        C, RsFeva - 400Kč (při přihlášení přes web ČSJ do 19.6.2022 300Kč)
         Evr, Finn, RsAero - 300Kč (při přihlášení přes web ČSJ do 19.6.2022 200Kč)

        Q - 200Kč (při přihlášení přes web ČSJ do 19.6.2022 100Kč)
                    
Další            Pořadatelé neplatí za účastníky závodů žádné poplatky za pobyt v autocampingu
úhrady     Velký Vír. Všichni účastníci se zúčastňují závodů na vlastní náklady nebo na náklady 

svého oddílu nebo organizace. 
                     Pořadatelé rovněž nehradí žádné škody na zdraví či majetku účastníků, vzniklé z 

jakýchkoliv důvodů během závodů. Doporučuje se uzavřít příslušné pojištění osob a 
majetku.

Ceny           Všechny závody: Vítěz každé LT obdrží věcnou cenu, další ceny budou rozděleny podle 
počtu lodí v každé LT.

                    Nejlepší závodník ze stč. oddílu v každé LT získá titul "Mistr středočeského kraje" a 
pohár.

                    
Ubytování   V autocampingu Velký Vír 
                    Hlavní správce kempu ATC Velký Vír: Tomáš Huml 
                                                                        telefon: 737 567 351
                    ATC Velký Vír – Hlavní recepce: telefon: 604 460 912
 
Stravování  Vlastní nebo v podnicích veřejného stravování. V areálu ATC Velký Vír jsou dvě 

restaurace, kiosek a prodejna potravin a nápojů.
                      
Příjezd        Ze silnice I. třídy č.4 Praha-Strakonice odbočit v Chraštičkách nebo Zalužanech směr 
                    Orlík, později směr ATC Velký Vír.



Neratovice, dne 21. června 2022

      
TJ NERATOVICE

                     jachetní oddíl
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