
V.	GRAND	PRIX	NÁMOŘNÍHO	JACHTINGU	BRNO	2019																										
Vypsání závodu a doplňující plachetní směrnice 

Brněnská přehrada, 28.9. 2019 
 

Pořadatel:  Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO 
CTL 192132 

Ředitelka závodu: Kateřina Fantová, hlavní rozhodčí: Martin Malec 
Vypsáno pro lodní třídy: 

Kaj (kajutové plachetnice), VPOZ (veřejnosti přístupný otevřený závod) 
	
PRAVIDLA 

Platí Standardní plachetní směrnice dle Dodatku S ZPJ tak jak jsou doplněna nebo 
změněno níže uvednými plachetními směrnicemi.  

1. Podmínky účasti: 
• Správně a úplně vyplněná přihláška k závodu  
• Zaplacení startovného 100 Kč,- / loď 
• Řádné a platné pojištění lodi dle požadavku uvedeného v soutěžním řádu 
• Doklad k lodi dle požadavku LT a Plavební správy 

2. 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. 

3. Časový program: 
• Příjem přihlášek, sobota (28.9.)  9:00 – 10:30 
• Slavnostní zahájení závodu  11:00 
• Start závodu – 1. rozjížďka   11:30 
• Předpokládané vyhlášení výsledků  17:00 (předpoklad 1hod. po dojetí poslední 

lodě) 

Závod je vypsán na 3 rozjížďky, každá v  v délce trvání přibližně 30-40 min. 
Námořní plachetnice (Kaj) budou rozděleny do kategorií dle délky : 

Kategorie 1      …………..   do 6 m 
Kategorie 2        …………..   6 – 7 m 
Kategorie 3        …………..   nad 7 m 

 
 

 

 

 

 

 



 

Doplňující plachetní směrnice 

1 TRAŤ 
 Start    -     1 (oranžová koule)     –      2 (modrá koule)     -     Cíl 
 Start = Cíl  ……………….. Motorový člun ZK – žlutá koule 
1.1 Lodě musí značky obeplout levobokem.  

 
4.2 ZK může bez signalizace posunout značku dráhy před tím, než vedoucí loď zahájí 

měněný úsek dráhy. Toto je změna ZPJ 33. 

2 START 

 Signály startovní 
procedury: 

  

Vyzývací znamení 5 min. před startem 1 delší 
zvuk 

Vlajka “F”  

Přípravné 
znamení 

3 min. před startem 1 kratší 
zvuk 

Vztyčena číslice „3“  

 2 min. před startem 1 kratší 
zvuk 

Vztyčena číslice „2“  

Znamení 1min. 1 min. před startem 1 kratší 
zvuk 

Vztyčena číslice „1“,       
spuštěna vlajka třídy 

Start Start 1 delší 
zvuk 

Spuštěna vlajka s číslicí 
„1“ 

  

3 TRESTY 

3.1 Trest (v okamžiku incidentu) je zkrácen na jednu otočku (jeden obrat a jedno 
přehození). Toto je změna ZPJ 44.1. 

4 ČASOVÉ LIMITY 

4.1 Cílový limit (cílové „okno“) je 15 minut po dojetí první lodě do cíle. Lodě, které by 
dokončily po tomto limitu, budou bodovány dle pořadí na trati. 

 

V Brně 23.9. 2019        hl.rozhodčí, Martin Malec 

 


