
Kiss my RS 4 – Vypsání závodu 
14.-15.9.2013, Brněnská přehrada, CTL 132144 

TJ Lodní sporty Brno, Jachetní oddíl 
 

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 třídy a startovné 

Třída Startovné Koeficient 

RS Feva  400,-Kč/loď 4 

RS Vareo dobrovolné 4 

RS 700 dobrovolné 2 

Členové Lodních sportů Brno třídy RS Feva mají místo startovného za úkol úklid šaten a břehu 
kolem lodí. Startovné neplatí pouze tehdy, pokud bude uklizeno!  
 
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 10:00-10:55 Příjem přihlášek 

 11:00 Shromáždění závodníků 

 12:00 Vyzývací znamení rozjížďky 

 12:00-18:00 Rozjížďky 

Neděle 10:00 Vyzývací znamení rozjížďky 

 10:00-15:00 Rozjížďky 

 16:00 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 pro závodníky třídy RS Feva je zajištěno na buňkách LS Brno. Ubytování je zdarma 
(zahrnuto ve startovném). Spacáky a karimatky s sebou. Koordinace ubytování závodníků bude 
mít na starosti Hanka Kábová (605 463940).  
Doprovod (a závodníci, kteří vyžadují vyšší standard ubytování) nechť si zajistí ubytování 
samostatně. Možnosti jsou například: 
hotel Rakovec:  www.hotelrakovec.cz   tel. 515 908 620/515 908  
hotel Kozí horka: www.hotelkozihorka.cz  tel.: 546 221 340 
hotel Santon www.orea.cz/cz/orea-wellness-hotel-santon 
 
V Brně, 29.8.2013 
 
Lodní sporty Brno: Marek Pavlovský 728, 936 086, mpavlovsky17@gmail.com  
Hlavní rozhodčí: Radim Vašík, 608 745 751, radim.vasik@seznam.cz 
Miloš Alexa 603 4777 116 (vyzvednutí klíčů od buněk) 
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