
Veletržní regata – Vypsání závodu 
27.-28.7.2013, TJ Jachtklub Brno, Brněnská přehrada, CTL 132122 

 

1. Pravidla 
Závody se konají podle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu. 
 
2 Pořadatel a místo konání 
Pořadatelem je TJ Jachtklub Brno. Závody se uskuteční na Brněnské přehradě, zázemí bude 
v areálu Jachtklubu Brno. 
 
3. Lodní třídy a startovné 
Závod je vypsán pro následující lodní třídy (vypsaný koeficient je uveden v závorce): 
 
Finn (3M) jednoposádkové 200,- Kč, dvojposádkové 300,- Kč 

Laser Standard (3M), Laser Radial (3M)  
Laser 4.7 (3M), Optimist (3M)  
D-one (1)  
Vaurien (2), Cadet (2)  

 
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout nebo vrátit přijatou přihlášku a závod zrušit pro třídy, 
v kterých se nesejde dostatečný počet lodí (minimálně 4 lodě). 
Pokud má jiná třída (s dostatečným počtem lodí) zájem se závodu zúčastnit, kontaktujte nás. 
 
4. Podmínky účasti: 
 podání přihlášky k závodu a zaplacení startovného; 
 platná závodní licence; 
 doklad o lékařské prohlídce ne starší než 12 měsíců; 
 pojištění odpovědnosti s minimální pojistnou částkou 9.000.000,-Kč; 
 doklady k lodi podle požadavků třídových pravidel a Plavební správy. 
 
5 časový plán 
Sobota 8:30-9:45 Příjem přihlášek 
 10:00 Nástup/shromáždění závodníků 
 11:00 Vyzývací znamení rozjížďky 
 11:00-19:00 Rozjížďky 
 19:00-? Večírek pro závodníky a členy klubu 

Neděle 10:00 Vyzývací znamení rozjížďky 
 10:00-16:00 Rozjížďky 
 17:00 Předpokládané ukončení závodu 

 
6. Odpovědnost 
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. Ubytování 
Ubytování je na klubu možné v obytných přívěsech, ve stanech, po dohodě a v omezeném 
množství v obytných buňkách. 
 
Kontaktní osoby:  
Ředitel závodu: David Štěpán, 603 246 596, stepan.david@tiscali.cz,  
(v zahraničí 3.-12.7. a 15.-25.7.)     
Správce klubu: Vratislav Havel, 605 805 369 , vratislavhavel@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Marek Pavlovský 728, 936 086, mpavlovsky17@gmail.com  
 
V Brně, 2.7.2013 
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