
  

  
 

   

Vypsání závodu – Štít m ěsta Litom ěřic 
(CTL 181607) 

  
Místo a datum konání:  Labe-Křešice (nad zdymadly České Kopisty)   
  9. – 10. června 2018 
  zázemí závodu: Jachetní loděnice Slavoj Litoměřice 

Pořadatel závodu:  Slavoj Litoměřice, z. s. – jachetní oddíl 
  ředitel závodu: Karel Mikolášek 
  hlavní rozhodčí: Lubomír Brejník 

1. Řízení závodu  

1.1 Závod bude řízen dle: - závodních pravidel jachtingu 2017 – 2020; 
  - vypsání závodu; 
  - plachetních směrnic; 
  - pravidel zúčastněných tříd; 
  - vyhlášek Komise rozhodčích a Protestní komise; 
  - předpisů o vnitrostátní plavbě. 

2. Lodní t řídy, p řihlášky  

2.1 Závod je otevřen pro všechny lodě tříd s koeficienty: E-2, Kaj-2, 470-1 

2.2 Podávání přihlášek (registrace závodníků): 
a) vyplněním elektronické přihlášky a jejím zasláním na emailovou adresu karel.lerak@centrum.cz 

nejpozději 48 hodin před zahájením závodu; 
b) vyplněním tištěné přihlášky a jejím předání pořadateli dle časového harmonogramu závodu. 

3. Poplatky  

a) Startovné: 100,- Kč za závodníka; 
b) Ubytování (lůžko): 250,- Kč/noc, podrobnosti a rezervace viz bod 9 tohoto vypsání. 
c) Parkování, stanování: zdarma (závodníci) 
d) Kotvení u mola: zdarma (závodníci) 

Startovné a poplatky za ubytování se platí při registraci. Všichni závodníci se musí prokázat platnou 
závodní licencí a platnou lékařskou prohlídkou. 

4. Program  

 1. den závodu: 09:00 – 10:00 příjem přihlášek 
  10:00  nástup závodníků, zahájení závodu 
  10:30  hromadný přesun do zdymadel České Kopisty 
  12:00  start 1. rozjížďky 1. dne závodu 
  17:00  poslední možný start 1. dne závodu 

 2. den závodu 09:30  hromadný přesun do zdymadel České Kopisty 
  10:30  start 1. rozjížďky 2. dne závodu 
  12:00  poslední možný start 2. dne závodu 

5. Počet rozjížd ěk 

 Pro všechny třídy je plánováno celkem 6 rozjížděk. 

6. Plachetní sm ěrnice  

Plachetní směrnice budou k dispozici 24 hodin před zahájením závodu na informační desce Komise 
rozhodčích v prostorách loděnice pořadatele. 



  

  
 

   

7. Zřeknutí se zodpov ědnosti  

Závodníci se účastní závodu na vlastní zodpovědnost. Viz pravidlo 4, rozhodnutí o závodění. Pořadatel 
nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu, zranění, nebo úmrtí utrpěné ve spojení se 
závodem, před ním, v jeho průběhu, nebo po něm. 

8. Pojišt ění 

Každá zúčastněná loď musí mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu dle požadavků ČSJ. 

9. Ubytování, stravování, další informace  

Informace o ubytování s možností rezervace, stravování a další podrobnosti k závodu: 
   - tel. 776 874 295 (Karel Mikolášek) 

Na akci bude pořizován fotografický záznam za účelem propagace činnosti oddílu jachtingu Slavoj 
Litoměřice, z.s. Pokud si nepřejete být fotografováni, upozorněte fotografa. 


