
 

TJ Sokol Mohelnice oddíl jachtingu 
pořádá dne  

12. – 13. 9. 2015 

 

závod 

Tvarůžková regata 
vodní plocha Moravičany 

CTL 152207 

Lodní třídy: Rac 3M, Rac 4K 
 

Sponzoři regaty: AW Loštice, HELLA Autotechnik, Plasty Urbánek, 

Elektroslužby Bílek 

 

 

VYPSÁNÍ ZÁVODU 
 

 
1. Pravidla  
Závod bude řízen podle:  

- závodních pravidel jachtingu ISAF 2013-2016, ve znění platném ke dni pořádání závodu,  

- plachetních směrnic,  

- vypsání závodu,  

- mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd a  

- vyhlášek Závodní komise a Protestní komise  

 

2. Kategorie reklamy  
2.1 Všechny plováky musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 – „Reklamní kodex“.  

2.2 Akreditace medií je povinná u ředitele závodu.  

 

3. Přihlášky a registrace  
3.1 Přihlášky budou přijímány v sobotu 12.9.2015 od 8,30  - 9,30hod. v prostoru loděnice.  
3.2 Předregistrace není.  

3.3 Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním 

při registraci, zaplacením startovného a předloží následující doklady:  

- závodnickou licenci pro rok 2015, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku  

- zahraniční závodníci předloží doklady podle Předpisu ISAF 75.1.  

- platný certifikát o proměření lodi  

3.4 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.  

3.5 U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá 

odpovědnost za závodníka.  

 



4. Startovné  
4.1 Startovné pro každého člena posádky činí 300 Kč.  

4.2 Startovné musí být zaplaceno při registraci.  

 

5. Časový plán závodu  
Sobota  12.9. 2015  8:30   příjem přihlášek 

   9:30   uzávěrka přihlášek 

   10:00   nástup závodníků 

   11:00  naplánovaný start první rozjížďky 

Neděle  13.9. 2015 9:00   start rozjížďky 

   14:00    poslední možný start při odjetí dvou rozjížděk 

   

                                       

 

6. Místo konání, technické zabezpečení  

7.1 Závod se uskuteční na vodní ploše nádrže v Moravičanech. Výjezd na vodní plochu zajištěn z 

pořádajícího TJ Sokol Mohelnice.  

7.2 Ředitel závodu: Jaroslav Valenta  

7.3 Hlavní rozhodčí: František Karafiát 

7.4 Vodní záchranná služba: Pavel Hájíček, Pavel Karafiát 

 

7. Protestní komise  
 Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti loděnice TJ Sokol Mohelnice. 

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

 

9. Televize a média  
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez 

jakékoli náhrady.  

 

10. Pojištění a zodpovědnost  
Loď se účastní závodu Tvarůžková regata na vlastní nebezpečí a náklady. Závodník plně odpovídá za 

škody způsobené na majetku a zdraví dalších osob.  

 

11. Doprovodné čluny  
Doprovodné čluny jsou blíže specifikovány v „Plachetních směrnicích závodu“. 

 
12. Ubytování  
Ubytování ve stanech nebo vlastních karavanech nebo vlastních autech v areálu loděnice TJ Sokol 

Mohelnice, je poskytováno pouze do vyčerpání kapacity pozemku a při jejím převýšení není 

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

Poplatky za kempování jsou součástí startovného.  

 

13. Stravování  
Po dobu závodu bude areálu loděnice TJ Sokol Mohelnice k dispozici bufet.  

 

14. Kontakt  
Pořadatelé TJ Sokol Mohelnice.  

e-mailová adresa na organizaci závodu: Jvalenta@seznam.cz ; frantisek.karafiat@seznam.cz ; 

pkarafiat@tiscali.cz  

 

 


