
 

Těrlická regata ve třídě RAC 29-30.dubna 2017 

Pořadatel : HTJ Odra Ostrava, oddíl windsurfingu  

Místo konání : Těrlická přehrada (areál KJ Těrlicko)  

CTL : 17 2403  

Vypsaný koeficient : Rac-4K 

Ředitel závodu : Mgr. Jiří Král  

Hlavní rozhodčí : Jaromír Kuřava   

VYPSÁNÍ ZÁVODU  

Pravidla  

Závod bude řízen pravidly, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu.  

Dále budou v řízení závodu uplatněny tyto dokumenty:  

- aktuální soutěžní řád ČSJ  

- plachetní směrnice  

- doplňky PS vydané ZK  

- vyhlášky a pokyny ZK.  

Kvalifikace, přihláška a poplatky  

Závod je otevřen pro závodníky registrované u ČSJ, lodní třídy Rac.  

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 mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody.  

Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu,  

zranění nebo úmrtí utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.  

Při prezentaci k závodu předloží závodníci tyto doklady:  

- platnou závodnickou licenci s platnou lékařskou prohlídkou,  

- správně vyplněnou a podepsanou přihlášku.  

Startovné činí 400,-Kč. Protestní lhůta je 30 min., protestní vklad činí 200,-Kč.  



Program  

Registrace : 29.dubna  2017 od 8: 30 do 9: 00 hodin  

Předpokládaný čas vyzývacího znamení první rozjížďky je 11: 00 hodin, další rozjížďky  

dle pokynů ZK, start poslední rozjížďky bude uskutečněn nejpozději ve14:00 hod. druhého  

dne závodu, pokud ZK nerozhodne jinak. ZK může rozhodnout o posunutí času startu  

poslední rozjížďky nejpozději do 11:00 hod. druhého dne. Závod je vypsán na 6 rozjížděk,  

ZK může jejich počet v průběhu závodu měnit. Pro zachování vypsaného koeficientu jsou  

nutné 3 rozjížďky a 5 přihlášených lodí.  

Informace  

Plachetní směrnice budou vyvěšeny na tabuli v čase registrace, přihláškové formuláře  

budou k dispozici při registraci. Doplnění pravidla 26 o další zvuková znamení použitím  

startovacího zařízení, detailní popis viz plachetní směrnice.  

Ubytování je možné ve vlastním karavanu nebo ve společné noclehárně v loděnici dle  

pokynů ubytovatele od pátku 28.4.2017 od 18: 00 hod. Bude zajištěno občerstvení, toalety,  

i připojení k el. síti.  

 

 

Srdečně zve pořadatel  HTJ Odra Ostrava,  oddíl windsurfingu 


