
 

   

 

  Vypsání závodu -  Cena YCN 

 

                    CTL 161622 

 

 

 

 

 

     lodní třídy 

 

                  Rac, Fun, Bic  

 

 

 

 

     datum 

 

17.9. – 18. 9. 2016 

 

 

 

 
místo konání 

 

  YC Nechranice – Nechranická přehrada 
 

 

 

 

             

 



 

1. Místo konání 

YC Nechranice,  Nechranické přehrada – Vikletice 

 

2. Lodní třídy a koeficienty 
 Rac – 7P, Fun – 7P,  Bic – 7P,  Rac - 2 

 

3. Pořadatel 
Pořadatelem je YC Nechranice 

 

Ředitel závodu: Šíma Petr 

Hlavní rozhodčí: Hnízdil Václav 

 

4. Kategorie reklamy 
Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 – „ Reklamní kodex „. 

 

5. Pravidla 
Závod bude řízen podle: 

- Závodních pravidel ISAF 2013 – 2016 a jejich Dodatků, 

- Plachetních směrnic, 

- Vypsání závodu, 

- Mezinárodních pravidel lodních tříd, 

- Vyhlášek závodní a protestní komise, 

- Soutěžního řádu ČSJ v platném znění 

 

6. Přihlášky a registrace 
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře a jeho odevzdáním při 

registraci, zaplacením startovného, kempovného a předložením následujících dokladů : 

- Závodnickou licenci pro rok 2016, s platnou lékařskou prohlídkou ( ne starší 1 roku ). 

- Zahraniční závodníci předloží doklady podle předpisu 19, ISAF. 

- Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ( soutěžní řád ). 

 

Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat 

ustanovení ZPJ a dalších dokumentů, platných pro tento závod. 

 

Přihláška závodníků ve věku do 18 let musí být podepsána dospělou osobou, která přebírá 

odpovědnost za závodníka.  

Podpisující osoba svým podpisem potvrzuje, že plovatelnost lodi a použítých záchranných 

vest odpovídají platným předpisům. 

 

Závodníci startují v závodě podle vlastního rozhodnutí. Organizátoři nenesou žádnou 

zodpovědnost za osobní škodu nebo zranění ve spojení s tímto závodem. 

 

7. Startovné, kempovné, protestné. 

 
Startovné je : Rac, Fun, Bic         600,- Kč za loď 

 Protestné :                                           300,- Kč   

 Kempovné je:                           100,- Kč za závodníka ( za doprovod se neplatí ),                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                          Platí se při registraci – za ubytované v YCN. 

 

 

 

 



8. Časový plán závodu 

 
Sobota 17.9 2016 

8,00 – 9,30 hod Registrace závodníků 

10,00 hod.  Zahájení závodu 

11,00 hod.  Vyzývací znamení první rozjížďky 

                                    Večeře pro závodníky 

 

Neděle 18.9.2016 

8,30 hod                      Skippers briefing 

10,00 hod.  Vyzývací znamení první nedělní rozjížďky 

13,00 hod                    Poslední možný start 

 

Pokud budou odjety pouze 2 nebo 3 rozjíždky, posouvá se možný start do 15,00 hod. 

Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků. 

 

9. Plachetní směrnice 
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci. 

Počet rozjížďek  8. 

 

10. Bodovací systém 
Bude použit nízkobodový systém, pravidlo A2. 

 

11. Ceny a kategorie 
Rac  -  absol. pořadí ( 1-3 ), 1 žena, 1 dor., 1 master, 1 veterán 

Fun  -  absol. pořadí ( 1-3 ), 1 dor., 1 master, 1 veterán 

Bic  -  absol. pořadí ( 1-3 ), 1 U13, 1 U15, 1 U17 

 

12. Doprovodné čluny 
Provoz motorových lodí je na Nechranické přehradě zakázán. Vyjímky pro provoz může 

povolit Odbor životního prostředí – krajský úřad Ústí n/Labem. 

 

13. Odpovědnost a pojištění 
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody způsobené 

na majetku a zdraví dalších osob.Soutěžní řád ČSJ požaduje uzavřít pojištění odpovědnosti 

za škody ( minimálně 9 000 000,- Kč ). Pořadatel se zříká jakékoliv  zodpovědnosti za osobní 

škodu, zranění nebo smrt ve spojení s tímto závodem. 

 

14. Další možnost ubytování 

 
Další ubytování je možné v kempech na Nechranické přehradě  ( tel. 474392282, 474392118  

 

Chatky: Vikletice – Rybářský domov – tel. 474392044 

                                Rybářská bašta – tel. 474392040 

 

 

15. Kontakt, Informace 

 
E-mail: novak3033@email.cz 
   a.solfronk@volny.cz 

mailto:novak3033@email.cz
mailto:a.solfronk@volny.cz

