
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Česká jachtařská liga 2019 

 
Vypsání série závodů 

3 závody - soutěž klubů na lodích Melges 24 

• Brno, Brněnská přehrada, 13. - 14. dubna 
• Praha, pod Vyšehradem, 11. - 12. května 
• Lipno, 2. - 4. srpna 

  

Časový program pro jednotlivé závody bude rozeslán přihlášeným týmům. 
Bohatý doprovodný program pro diváky 

6 lodí dodávaných pořadatelem + 15 nejlepších týmů na každém závodě. 
Unikátní formát krátkých, divácky atraktivních 15-minutových rozjížděk. Týmy se na 
lodích střídají - rozhoduje tak pouze jachtařské umění a ne materiál. Prvních 5 týmů 
postupuje následující rok do semifinále světové Ligy mistrů klubů na lodích J 70. Letos 
se jedno semifinále jede na Mallorce, druhé na Sardinii v Porto Cervo a třetí v 
Petrohradě. Prvních sedm týmů z každého semifinále postupuje do finále, které se jede 
v srpnu ve švýcarském Saint Moritz.  
Hlavní partneři České jachtařské ligy: RODOP, ICZ 
Partneři: ČSJ, Pivovar Hostivar, časopis Yacht 
Pořadatel: Yachting Holidays 
Propagace každé akce: sociální sítě, internet, rozhlas, lokální média, TV zpravodajství 

Divácká atraktivita 

Praha, Brno, Lipno – ozvučení, odborný komentář, zdarma možnost vyzkoušení 
malých lodí pro děti + další doprovodný program... 



Startovné: 18.000,- Kč za klub + 5.000,- Kč kauce na případné škody 
zahrnuje všechny 3 závody, trénink před každým závodem, půjčovné lodí, jejich 
přípravu a balení 
Podmínky účasti: tým tvoří členové jednoho klubu (lze i hostování). Klub může 
přihlásit i více týmů. Každý člen týmu smí v rámci ČJL startovat pouze za jeden a 
tentýž tým (tzn. pro závody ligy není povoleno měnit závodníky mezi týmy). 
Posádka týmu pro jednotlivý závod se skládá ze 3 až 6 členů. Všichni členové musí 
závodit v celém závodu. Změna posádky týmu (včetně snížení počtu členů posádky) je 
v daném závodě možná pouze v odůvodněných případech a po odsouhlasení Závodní 
komisí. Žádné váhové omezení nebude použito.  (Posádka mezi jednotlivými závody 
může být změněna, pokud jsou splněny požadavky předchozího odstavce). 

Přihlášky: Tomáš Musil, Yachting Holidays s.r.o., tel.: 606 458 852, 
email: info@melges24.cz. 
 
Hostování: 

Vyplňte formulář ČSJ F17. 
Formulář musí být potvrzen statutárním zástupcem mateřského klubu a určovat 
rozsah hostování (např.: sezóna 2019 a pouze na závody ČJL nebo do konce 
2020 na všechny závody bez omezení). 
Ve formuláři musí být uvedeno nové registrační číslo hostujícího člena v 
hostujícím klubu. 
 

Závod se uskutečni podle pravidel jak je definováno v závodních pravidlech jachtingu. 

Série závodů bude vyhlášena jako Mistrovství České republiky. Série bude hodnocena 
podle dodatku A ZPJ s tím, že: 

• výsledek týmu za jednotlivý závod se započítává jako jedna rozjížďka 
• započítávají se všechny závody (žádný se neškrtá) 
• pokud se tým závodu neúčastní, obdrží za tento závod počet trestných bodů jako je 

celkový počet přihlášených týmů do série plus jedna. (tzn.16 bodů) 
  

Termíny SAILING Champions League 2019 

• Semifinal 1:  9. - 12. května, Palma de Mallorca / Španělsko, Club Nautic Arenal 
• Semifinal 2:  23. - 26. května, Porto Cervo / Itálie, Yacht Club Costa Smeralda 
• Semifinal 3:  4. - 7. červenec, St. Petersburg / Rusko, St. Petersburg Yacht Club 
• Final:   15. - 18. srpna, St. Moritz / Švýcarsko, Segelclub St. Moritz 
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