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                      VYPSÁNÍ   ZÁVODU 

                                       CTL   161117 

Název závodu :  Vytrvalostní závod kajutových lodí 
 

Termín :                                        8. října 2016  

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

                                            

Pořadatel :                              ČESKÝ  YACHT  KLUB      1101 

 

 
Pravidla :               

Závod bude řízen podle ZPJ ISAF 2013 – 2016, Soutěžního řádu ČSJ  Verze I, Plachetních  

směrnic, vyhlášek ZK a tohoto Vypsání závodu. 
 

Účast :                      Závod je  pro  závodníky, kteří splňují požadavky členství v ČSJ. 

 

Závodní komise :     Ředitel závodu :        Eduard Soukup 

                                   Hlavní rozhodčí:      Jiří Benetka 

                                   HZS :                         Eduard Soukup 

 

Registrace a podání přihlášek :                

Požadováno je předložit platnou lékařskou prohlídkou, řádně vyplněnou Přihlášku 

k závodu, zaplacení startovného. Průkaz vůdce malého plavidla, pokud je k vedení lodě 

potřeba, dle vyhlášky MD.  

 

Startovné :               Posádka                  300 Kč / loď 

                                        

Plachetní směrnice:   Vyvěšeny na nástěnce u vchodu do loděnice ČYK 

 

Změny pravidel :        Uvedeny v Plachetních směrnicích a vyhláškách ZK 

 

Závodní trať :         Start závodu bude proveden před ČYK. Závodní trať bude umístěna 

v prostoru mezi Stadionem vodních sportů a Barrandovským mostem. 

Závodní trať bude upřesněna hlavním rozhodčím při nástupu závodníků na 

zahájení závodu,včetně určení pořadí obeplouvání značek. 

 

Bodovací systém :   Nízkobodový dle ZP 

 

Třídy lodí :                Kaj-1 - VPOZ 

 

Odpovědnost a pojištění :   

Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou odpovědnost za  

osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během závodu a po závodě.  

Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti tohoto  typu. Každá zúčastněná loď musí mít  

sjednáno pojištění odpovědnosti třetí stranou s minimálním plněním 9,0 mil.Kč.  

  

Počet rozjížděk :          1        
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Program závodu :                    

 

                Sobota          8:30 hod           zahájení přijímání přihlášek 

                                      9:00 hod           uzávěrka přihlášek 

                                      9:15 hod           zahájení závodu – u stožáru na koruně hráze 

                                      10:00 hod         start závodu.  

 

               Neděle           10:00                 start závodu v náhradním termínu pokud nebyl možný 

start v sobotu.                                                               v sobotu 4.10. 

 

                                      Čas vyhlášení výsledků závodu určí ZK. 

 

 

V Praze 26.9..2016 

 

                                                                                               Eduard Soukup v.r. 

                                                                                                  ředitel závodu 

 


