
Vypsání série závod ů PRÁZDNINOVÝ PRIGL REJS 2013 
 
Vzhledem k velkému úsp ěchu st ředečních odpoledních závod ů budeme v tomto typu p řátelského 
sout ěžení pokra čovat i o ned ělích v srpnu. Ned ěli jsme vybrali proto, že jinak je na lod ěnici pusto. 
 
Prázdninový závod, který se m ěl konat v sobotu 3.8, tímto rušíme a p řesouváme na ned ělní Prigl 
Rejs. Memoriál Dušana Vaculky (sobota 17.8) je omez en pouze na kajutovky a ploutvokýlové 
plachetnice typu Aquila, Monas, Seahorse apod.).  
 
CTL Datum Název Rozhodčí 

132132 4.8.2013 Prázdninový Prigl Rejs 1 Radim Vašík 

132160 11.8.2013 Prázdninový Prigl Rejs 2 Jan Blahoňovský 

132161 18.8.2013 Prázdninový Prigl Rejs 3 Marek Pavlovský 
 
1. Pravidla 
Závody se konají podle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu. 
 
2 Pořadatel a místo konání 
Pořadatelem jsou TJ Lodní sporty Brno, jachetní oddíl. Závody se uskuteční na Brněnské přehradě, zázemí 
bude v areálu Lodních sportů Brno. 
 
3. Lodní t řídy a startovné 
Závod je otevřený pro všechny plachetnice. Třídy, které se sejdou v hojném počtu (4 a více lodí), budou 
hodnoceny samostatně. Startovné je dobrovolné.  
 
4. Podmínky ú časti: 
Závod je otev řený pro širokou ve řejnost, není t řeba mít závodní licenci ČSJ a být členem jachetního 
klubu či oddílu.  Kapitán lodě musí podat přihlášku k závodu (Formulář ČSJ F21 nebo Formulář LSB nebo 
přihlášení přes webové stránky www.sailing.cz ). Každý člen posádky musí absolvovat lékařskou prohlídku 
(s kladným výsledkem) ne starší než 1 rok. Loď nebo její odpovědná osoba musí mít uzavřeno platné 
pojištění odpovědnosti s minimální pojistnou částkou 9.000.000,-Kč 
 
5 časový plán 
12:00-13:00 Příjem přihlášek 

13:00 Shromáždění závodníků (na mole, u připravených lodích) 

13:30 Vyzývací znamení první rozjíž ďky 
13:30-16:00 Rozjížďky 

16:30 Předpokládané ukončení závodu, vyhlášení výsledků 
 
6. Odpov ědnost 
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel, nebo jakákoli strana podílející se na 
organizaci závodu, se zříká jakékoli zodpovědnosti za zranění, smrt, osobní nebo materiální škodu, ztráty 
nebo náklady vzniklé z jakékoli příčiny, včetně nedbalosti, ve spojení se závodem nebo po závodě. 
 
7. Plachetní sm ěrnice 
Pro závod platí stejné Všeobecné plachetní směrnice jako pro Prigl Rejsy 1-15. 
 
Kontakty: 
Marek Pavlovský 728  936086, mpavlovsky17@gmail.com  
Radim Vašík 608 745751, radim.vasik@seznam.cz 
Jan Blahoňovský 776 128928, blahonovsky@gmail.com  
Zbyněk Vaculka 776 386217, zbynekvaculka@lzyacht.cz  
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