
SLAPSKÝ POHÁR  
 
 

Charta poháru 
 
Slapský Pohár (dále jen SP) je soutěží kajutových plachetnic plujících na slapském jezeře, 

pořádanou občanským sdružením „Klub Slapského Poháru.“ (KSP) 
 
SP je tvořen závody pořádanými nezávislými pořadateli. 
 
Podmínky pro zařazení závodu do SP:  
 

- Závod musí být veřejně přístupný, otevřený všem kajutovým plachetnicím. 
 
- Pořadatel zpracuje a KSP předá výsledky závodu. (Vždy alespoň absolutní pořadí) 

 
 
Doporučení pořadatelům jednotlivých závodů: 
 

- Závod vypsat v souladu s flotilami stanovenými pro SP. 
 
- Výsledky závodu zpracovat a předat KSP v souladu s flotilami SP. 
 
- Výsledky závodu předávané KSP doplnit dosaženými časy. 

 
 



Pravidla SP 2011 
 
Plachetnice jsou ve SP hodnoceny v pěti flotilách 
 
 
1. - Open 

Jsou to tyto a srovnatelné typy: 
 T – boat všech velikostí; skify 
 Všechny typy otevřených okruhových lodí 

 
2. - Závodní – Racer 

Jsou to tyto a srovnatelné typy: 
Café 24 R; Melges 24; Skippi 650 R; Micro Windjamer R; Micro L´art R;Sympathy 
600 R; Majestic 24 R; First 7,5 R; T – boat R; Sea scape R; Mustang 618. 

 
 

3. – Sportovní – Racer Cruiser 
Jsou to tyto a srovnatelné typy: 
Café 24 C; Skippi 650 C; Jeaneau 2000; Majestic Weekend; Sympathy 600 F; Bay 18; 
Tango 730 R; R 79; Gib sea 24; Spark 550; Micro Windjamer F; Sportina 595; Zeton 
Satrapa tunning. 

 
 
4. - Turistické – Cruiser lehké 
 Jsou to výše nezařazené typy lodí do délky 23 stop (7 m)  
 
 
5. - Turistické – Cruiser těžké 

Jsou to lodě nezařazené do 1. 2. a 3. flotily dlouhé 23 a více stop (7 m) 
 
 
Při pochybnostech budou plachetnice zařazeny do flotil jmenovitě, rozhodnutím „Orgánu 
SP“ – (Jíra Havel + zástupci sporných flotil) 



 
 
Výsledky SP budou hodnoceny takto: 
 
- Loď v závodě dostane jeden bod za účast v závodu a tolik dalších bodů kolik 
lodí porazí. 
 

- Vítězí loď s nejvyšším počtem bodů.  
- Při rovnosti rozhoduje vyšší počet absolvovaných závodů. 
- Při trvající rovnosti rozhoduje účast, případně umístění v pozdějším 

závodu. 
 
 

- Vyhlášeno bude: 
 

- Absolutní pořadí. (Body získané ze všech závodů bez ohledu na flotilu) – 
Jeden vítěz 

 
- Pořadí v jednotlivých flotilách. (Body získané za sedm nejlepších umístění) 

Pět vítězů  
 

- Golden four. (Body získané ve čtyřech vybraných závodech. Vánoční 
regata, Modrá stuha, Truc regata a Regata Laguna.)         
Jeden vítěz 

 
- Král Slap   (Body za čtyřiadvacetihodinovku + body získané ze všech 

závodů bez ohledu na flotilu  )                 
Jeden vítěz 

 
- Mistr Slap (Vítězové jednotlivých flotil v Mistrovství Slap.)           

Pět vítězů 


