
	

Krajský	pohár	JMK	2019	pro	lodní	třídy	RS	Tera,	RS	Feva,	RS	Vareo	a	Laser	4.7	

Vypsání	seriálu	závodů	
Brněnská	přehrada,	první	středa	v	měsíci	roku	2019	

Pořadatel:		TJ	LODNÍ	SPORTY	BRNO	
Ředitel	závodu:	Kateřina	Fantová,	hlavní	rozhodčí:	Martin	Malec	
Vypsáno	pro	lodní	třídy:	RsF	(Feva)	-2	,	RsT	(Tera)	-2	,	L47	(Laser	4.7)	-2,	RsV	(Vareo)	-2	
 
1. Pravidla	
Závody se konají podle Řádu plavební bezpečnosti a podle pravidel tak, jak jsou definována v 
Závodních pravidlech jachtingu. KRAJSKÁ POHÁROVÁ SOUTĚŽ 2019 se dále řídí vyhlášením 
soutěže Krajským svazu jachtingu Jihomoravského kraje, které tvoří součást tohoto vypsání. 

	
2. Podmínky účasti:	

• Správně a úplně vyplněná přihláška k závodu,	zaplacení startovného – bod 5.	
• Řádné a platné pojištění lodi dle požadavku uvedeného v soutěžním řádu.	
• Doklad k lodi dle požadavku lodní třídy a Plavební správy.	

	
3. 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 jakékoliv příčiny, včetně nedbalosti, ve spojení se závodem nebo po 
závodě.	

	
4. Časový program:	
Závod                                    Datum     Příhlášky	       Zahájení   Předpoklad.start      Vyhlášení(cca) 
Prígl Rejs 2019 I.     192106     1.5.     12:30-13:15   .…   13:30  ….    14:00                  .…    19:00   
Prígl Rejs 2019 VI.   192120     5.6.     15:30-16:20   .…   16:30  ….    17:00                  .…    19:30  	
Prígl Rejs 2019 X.    192130    10.7.    15:00-15:45   .…   16:00  ….    16:30                  .…    19:30  	
Prígl Rejs 2019 XV.  192138    7.8.     15:00-15:45   .…   16:00  ….    16:30                  .…    19:30   
Prígl Rejs 2019 XIX. 192149    4.9.     15:30-16:20   .…   16:30  ….    17:00                  .…    19:30  	
	
5. Startovné (zahrnuje organizační zajištění závodu):    

• RS Vareo  ……………….. ....dle protokolu pro seriál „Prigl Rejs“	
• Ostatní LT ………………….  0,-	

	
6. Plachetní směrnice:		
Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S – Standardní plachetní směrnice, a 
doplňujícími plachetními směrnicemi. Tyto budou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do budovy LS 
BRNO. Více na:https://www.sailing.cz/clanky-ksj/krajsky-pohar-jihomoravskeho-kraje-lt-optimist-rs-
tera-a-rs-feva-v-roce-2019 
 
 
 
 
26.4.2019	 	 	 	 	 	 	 	 	 hlavní	rozhodčí,	Martin	Malec	
	



	

Krajský svaz jachtingu – kraj Jihomoravský (KSJ JmK, z.s.) snahou podpořit rozšíření členské základny mla-
dých jachtařů a zintenzivnit závodní činnost jihomoravských jachetních oddílů v rámci kraje vypisuje 
KRAJSKOU	POHÁROVOU	SOUTĚŽ	2019	–	JIHOMORAVSKÝ	KRAJ	

Předpokládáme, že vypisovaná soutěž v kladném smyslu ovlivní i sportovní výkonnost závodníků z jihomorav-
ských jachetních oddílů na celorepublikové úrovni. Žádáme funkcionáře jihomoravských jachetních oddílů o 
další popularizaci a propagaci této krajské pohárové soutěže, závodníky pak o totéž a o maximální účast na 
závodech vybraných do soutěže. 

 
Propozice: 
v Krajská pohárová soutěž 2019 – Jihomoravského kraje (dále jen „pohárová soutěž“) se vypisuje pro lodní 

třídy OPTIMIST, RS TERA, RS FEVA, RS Vareo a Laser 4.7. 
v Součástí pohárové soutěže jsou závody s vypsaným koeficientem 2, pořádané jihomoravskými jachet-

ními oddíly a kluby. Pro lodní třídy RS TERA, RS FEVA, RS Vareo a Laser 4.7 se jedná o: 
Ø CTL 192106 Prigl Rejs I,  1. 5. 2019, Brněnská přehrada, pořadatel TJ Lodní sporty Brno 
Ø CTL 192120 Prigl Rejs VI,  5. 6. 2019, Brněnská přehrada, pořadatel TJ Lodní sporty Brno 
Ø CTL 192130 Prigl Rejs X,  10. 7. 2019, Brněnská přehrada, pořadatel TJ Lodní sporty Brno 
Ø CTL 192138 Prigl Rejs XV,  7. 8. 2019, Brněnská přehrada, pořadatel TJ Lodní sporty Brno 
Ø CTL 192149 Prigl Rejs XIX,  4. 9. 2019, Brněnská přehrada, pořadatel TJ Lodní sporty Brno 

v Do hodnocení pohárové soutěže se zařazují pouze závodníci registrovaní v rámci jihomoravských ja-
chetních oddílů a jejich registrační číslo v jednotlivých závodech je ve formátu 21xx-xxx (dále jen „zá-
vodníci z JmK“). 

v Do  hodnocení  pohárové  soutěže  se  zahrnují  pouze  závody,  které  splnily  podmínky  pro  koeficient  
2   s minimálním počtem 5 startujících lodí se závodníky z JmK (dále jen „hodnocený závod“). V případě, 
že tyto podmínky nebudou splněny v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, určí KSJ JmK, 
z.s. v souladu s platným soutěžním řádem Českého svazu jachtingu náhradní závod včetně převodu ko-
eficientu 2 (pokud to bude technicky možné). 

v Výsledky pohárové soutěže v každé z vypsaných lodních tříd budou vyhodnoceny a vítězové budou vyhlá-
šeni 
pouze v případě, že budou uskutečněny v dané vypsané lodní třídě minimálně dva hodnocené závody. 

 
Hodnocení pohárové soutěže: 
v Jednotlivé vypsané lodní třídy budou hodnoceny samostatně. 
v Hodnoceni budou všichni závodníci z JmK, kteří se zúčastní alespoň jednoho hodnoceného závodu. 
v Z každého hodnoceného závodu bude sestaveno pořadí závodníků s registračním číslem 21xx-xxx (zá-

vodníci s jiným registračním číslem nebudou v tomto pořadí uvedeni). V rámci takto sestaveného pořadí 
bude každému závodníkovi uděleno tolik bodů, které je rovno jeho umístění (tzn. 1. místo = 1 bod, 2. místo 
= 2 body, atd.). Pokud se závodník některého z hodnocených závodů nezúčastní, obdrží v tomto závodě 
bodové hodnocení odpovídající počtu všech závodníků hodnocených v celé pohárové soutěži zvýšeného 
o jeden bod. 

v Po skončení posledního hodnoceného závodu budou sečteny výsledné body tak, že bude u každého 
hodnoceného závodníka proveden součet třech nejnižších (nejlepších) bodových výsledků. 

v Výsledné pořadí závodníků v rámci pohárové soutěže bude určeno samostatně v jednotlivé vypsané lodní 
třídě dle těchto celkových bodů tak, že nejlepší závodník bude mít nejnižší počet celkových bodů. 

v V případě rovnosti celkových bodů, rozhoduje větší počet nižších výsledných bodů v jednotlivých hodno-
cených závodech. Pokud i v tomto případě dojde k rovnosti, rozhoduje lepší umístění v posledním hod-
noceném závodě, případně předposledním, apod. 

v Pro dvouposádkovou lodní třídu RS FEVA platí výše uvedené hodnocení pohárové soutěže tak, že výše 
uvedené podmínky pro závodníka musí splnit oba členové posádky, jako závodník je hodnocena posádka 
dvou stejných jachtařů (v případě, že je v posádce vyměněn pro následující závod kterýkoliv člen posád-
ky, jedná se o zcela nového závodníka pro výše uvedené hodnocení pohárové soutěže). 

 
Vyhlášení: 
v Vyhlášeni budou v každé vypsané lodní třídě první tři závodníci celkového pořadí pohárové soutěže. 
v KSJ JmK, z.s. může rozhodnout o vyhlášení kategorií. 

 
V Brně dne 17. 4. 2019 Radim Vašík 

předseda KSJ JmK, z.s. 

KSJ	JmK,	z.s.	
Kanice	221,	664	01	Bílovice	nad	Svitavou	



	
	
	
	


