
Memoriál Dušana Vaculky – Vypsání závodu 
Veřejně přístupný otev řený závod 

Sobota 17.8.2013, Brn ěnská p řehrada, CTL 132125 
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 je JO TJ Lodní sporty Brno. Závody se uskuteční na Brněnské přehradě, zázemí 
bude v areálu Lodních sportů Brno. 
 
3. Lodní t řídy  
Závod je určen pro následující typy a třídy lodí: 
� Turistické kajutové plachetnice (Lodě s kajutou, na kterých může posádka přenocovat a 

připravit si stravu) 
� Sportovní kajutové plachetnice (Lodě s kajutou, která slouží k uložení plachet, nikoliv 

k přespání, např.: Seascape, Liduna) 
� Otevřené kýlové a ploutvové plachetnice (ploutvové a kýlové lodě, které jsou kotveny u mola 

nebo na kotvě, např.: Monas, Aquila, Seahorse, Star) 
Závod není určen pro malé závodní plachetnice (např. Fireball, RS, Vaurien, Cadet, Optimist). 
 
4. Startovné 
Startovné je dobrovolné.  
 
5. Podmínky ú časti: 
Závod je veřejně přístupný. Není vyžadována závodní licence nebo členství v jachetním klubu. 
Kapitán lodě přihlásí loď k závodu podáním přihlášky. Je povinen předložit platné doklady k lodi dle 
požadavků Plavební správy. Všichni členové posádky musí být zdravotně způsobilí. 
 
6. časový plán 
Sobota 10:00-10:55 Příjem přihlášek 
 11:00 Shromáždění závodníků 
 12:00 Vyzývací znamení rozjížďky 
 12:00-18:00 Rozjížďky 
 18:00  Vyhlášení závodu 
 18:00-? Party 
 
7. Odpov ědnost 
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Loď (kapitán lodě) je odpovědný za škody 
způsobené třetím osobám. Doporučujeme, aby loď nebo její kapitán měli sjednáno pojištění 
odpovědnosti. 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. 
 
8. Volná místa na lodi 
Pokud máš zájem se závodu zúčastnit a hledáš místo na lodi, nebo jsi kapitán lodě a hledáš 
posádku, kontaktuj nás! 
 
V Brně, 26.6.2013 
 
Miloš Alexa 603 4777 116, Ředitel závodu 
Marek Pavlovský 728, 936 086, mpavlovsky17@gmail.com , výbor LS Brno 


