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1. Místo konání 
Chorvatsko, Střední Dalmácie 
 
2. Funkcionáři závodu 
2.1.  
Pořadatel MARAIS, s.r.o. 
 Ondřej Labuda, tel. 721 808 820, ondrej.labuda@marais.cz 
 
 pod záštitou JK Biograd 
 
2.2.  
Závodní komise garant Baldasar Morožin 
 
 Roman Vašík  
 Ludmila Nováková 
 Lukáš Vodáček 
 Joachim Claus 
 
2.3.  
Protestní komise Roman Vašík 
 Lukáš Vodáček 
 Joachim Claus 
 
Arbitr Roman Vašík 
 
3. Pravidla 
3.1.  
Závod bude řízen 

a) pravidly, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu 2017-2020 (dále jen ZPJ) 
b) těmito plachetními směrnicemi (dále jen PS) 
c) vyhláškami závodní komise 
d) vyhláškami závodní komise radiostanicí 

V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly rozhoduje pravidlo uvedené níže v tomto výčtu. 
 
3.2.  
Oficiálním jazykem závodu je čeština. 
 
3.3.  
Použití spinakrů je povoleno. Další pravidla v těchto plachetních směrnicích stanoví, kdy 
mohou být spinakry použity. 
 
4. Vyhlášky pro závodníky, změny plachetních směrnic 

a) vyhlášky závodní komise budou předávány posádkám v listinné podobě a 
elektronicky a budou k dispozici k nahlédnutí na lodi ZK. Vyhláška závodní komise 
nabývá účinnosti po uplynutí doby 60 minut od jejího vydání.  

b) vyhlášky závodní komise radiostanicí budou vysílány na frekvenci stanovené ZK. 
Vyhláška závodní komise radiostanicí nabývá platnosti potvrzením všemi posádkami, 
anebo poté, co byla 3x odvysílána. Vyhláška závodní komise radiostanicí nesmí být 
vydána po vyzývacím znamení rozjížďky, které se vyhláška týká. 

 
5. Přihlášky a registrace 
5.1.  
Posádka se registruje k závodu vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním při registraci. 

mailto:ondrej.labuda@marais.cz
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5.2.  
Svým podpisem na přihlášce kapitán přebírá odpovědnost za bezpečnost lodě, jejího 
vybavení a všech členů posádky, a stvrzuje, že posádka bude dodržovat ustanovení 
závodních pravidel jachtingu a dalších platných dokumentů řídících tento závod. 
 
6. Zřeknutí se odpovědnosti 
Závodníci se zúčastní regaty zcela na jejich vlastní zodpovědnost. Viz pravidlo 4 ZPJ, 
rozhodnutí o závodění. Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu, 
ztráty, náklady nebo zranění či úmrtí, utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho 
průběhu, nebo po něm vzniklé z jakékoli příčiny, včetně nedbalosti. 
 
7. Znamení závodu  
7.1.  
Po dobu, po kterou je vztyčena vlajka R nesmí být použity spinakry. Pokud vlajka R vztyčena 
není, spinakry mohou být použity. 
 
7.2.  
Pokud ZK signalizuje před vyzývacím znamením vlajku „O“, popluje se následující rozjížďka 
jako „okruhová“ 
 
7.3.  
Je-li vlajka Y vztyčena, platí povinnost mít oblečeny záchranné prostředky po celou dobu od 
jejího vztyčení do jejího spuštění, a to i v době, kdy se nezávodí. To je změna ZPJ – 
znamení závodu. 
 
7.4.  
ZK může na všechna znamení upozornit závodníky pomocí radiostanice, příp. jiným 
technickým prostředkem. 
 
8. Časový plán 
 
9. 6. 2018 sobota přebírání lodí, trénink  
10. 6. 2018 neděle 10:00 setkání kapitánů, vyhláška závodní komise 
  13:00 tréninková rozjížďka 
  20:00 zahájení regaty, společná večeře 
11. 6. 2018 pondělí 10:00 setkání kapitánů, vyhláška závodní komise 
  12:00 start první rozjížďky dne 
  20:30 DEK-ustace, marina Žut 
12. 6. 2018 úterý 10:00 setkání kapitánů, vyhláška závodní komise 
  12:00 start první rozjížďky dne 
  20:30 živá hudba a Gin-tonic na mole, marina Betina 
13. 6. 2018 středa 10:00 setkání kapitánů, vyhláška závodní komise 
  12:00 start první rozjížďky dne 
  20:30 společná večeře, marina Hramina 
14. 6. 2018 čtvrtek 10:00 setkání kapitánů, vyhláška závodní komise 
  12:00 start první rozjížďky dne 
  16:30 slavnostní vyhlášení výsledků regaty 
15. 6. 2018 pátek volný den 
16. 6. 2018 sobota odevzdání lodí, odjezd domů 
 
 
9. Dráhy 
Trasa navigační rozjížďky, včetně zeměpisných poloh jednotlivých kontrolních bodů a 
pomocných cílů, bude zveřejněna vyhláškou závodní komise nebo vyhláškou závodní 
komise radiostanicí v souladu s pravidlem 4 těchto plachetních směrnic. 
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Trasa okruhové rozjížďky je definována následovně:  
- START (mezi lodí ZK a bójí brány vzdálenější od lodi ZK) 
- NÁVĚTRNÁ BÓJE (levobokem) 
- BRÁNA (levobokem nebo pravobokem) 
- NÁVĚTRNÁ BÓJE (levobokem)  
- CÍL (mezi lodí ZK a bójí brány vzdálenější od lodi ZK s tím, že je 
potřeba minout levobokem bóji blíž k lodi ZK).  
 
10. Start 
10.1.  
Rozjížďky budou startovány následovně: 
 znamení vlajka počet zvuk. minut před 
   signálů start.znamením 
 vyzývací vztyčení T 1 5 
 přípravné vztyčení P (nebo I, Z+I, U, černá vlajka) 1 4 
 jedna minuta spuštění P (nebo I, Z+I, U, černá vlajka) 1 1 
 startovní spuštění T 1 0 
 
10.2.  
Startovní čára bude mezi stěžněm na lodi ZK, která vlajkuje startovní proceduru, a startovní 
značkou. 
 
10.3.  
Loď, která neodstartovala do 15 minut po startovním znamení, bude hodnocena DNS. Toto 
je změna pravidla A4.2 ZPJ 
 
10.4.  
Pravidlo 29.1 ZPJ (individuální odvolání) doplňte o větu: „ZK může čísla lodi, která podléhají 
pravidlu 29.1 nebo 30.1, oznámit radiostanicí“ 
 
 
11. Cíl 
11.1.  
Cílová čára bude mezi oranžovou vlajkou na plavidle závodní komise a cílovou bójí resp. 
bodem. Pokud pro cíl určena brána, myslí se tím, že cíl je mezi lodí ZK a bójí brány 
vzdálenější od lodi ZK s tím, že je potřeba minout levobokem bóji blíž k lodi ZK. 
 
11.2.  
Závodní komise při definici dráhy v souladu s pravidlem 8 těchto plachetních směrnic může 
stanovit pomocné cíle.  
 
12. Tresty 
12.1.  
Loď nemůže přijmout bodový trest podle pravidla 44.3 ZPJ 
 
12.2.  
Loď, která přijala trest nebo vzdala podle pravidla 44.1 ZPJ musí bezprostředně tuto 
skutečnost ohlásit závodní komisi radiostanicí. Porušení tohoto pravidla nemůže být 
předmětem protestu jiné lodě. 
 
13. Časový limit 
Závodní komise může pro rozjížďku stanovit traťový limit. Traťovým limitem se myslí časový 
limit k dokončení první lodě. Časový limit k dokončení druhou a dalšími loděmi je stanoven u 
neokruhových rozjížděk na 60 minut po projetí první lodě cílem. U okruhových rozjížděk se 
časový limit k dokončení druhou a dalšími loděmi po projetí první lodě cílem stanovuje na 30 
minut. 
 

návětrná bóje

brána
cíl

start
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Lodě, které nedokončí v časovém limitu, budou hodnoceny DNF, nebo pokud ZK shledá 
pořadí lodí jednoznačným, budou lodě, které nedokončí v časovém limitu, hodnoceny podle 
jejich aktuálního pořadí na trati. To je doplnění pravidla 35 a A5 ZPJ. 
 
 
14. Zkrácení 
Po startovním znamení může ZK zkrátit dráhu vyvěšením vlajky S se dvěma zvukovými 
znameními v souladu s pravidlem 32 ZPJ.  
 
Navíc po startovním znamení může ZK zkrátit dráhu vyvěšením vlajky S nad H se dvěma 
zvukovými znameními. Lodě v tomto případě plují dráhu definovanou podle pravidla 8 PS 
pouze do pozice posledního pomocného cíle, kterým alespoň jedna loď projela. Pro 
hodnocení rozjížďky budou použity průjezdy tímto pomocným cílem. 
 
15. Protesty 
15.1.  
Pravidlo informování protestovaného 61.1(a) ZPJ je upraveno tak, že není vyžadováno 
vyvěšení červené vlajky. 
 
15.2.  
Protestní časový limit je stanoven na 60 minut po ukotvení lodi ZK v marině.  
 
15.3.  
Strany projednávání protestu budou v souladu s pravidlem 63.2 ZPJ seznámeny o místu a 
čase projednávání protestu vyhláškou závodní komise radiostanicí, která bude v případě 
projednávání protestů vydána do 30 minut po ukončení protestního času. 
 
15.4.  
Pravidlo 63.5 ZPJ (platnost protestu nebo žádosti o nápravu) je upraveno tak, že jestliže 
nebyly splněny požadavky protestu nebo žádosti o nápravu, může protestní komise 
považovat protest za platný (žádost o nápravu za platnou) a pokračovat v projednávání, 
pokud je jednoznačně popsán incident a strany projednávání si byly incidentu vědomy nebo 
si v daných podmínkách incidentu mohly být vědomy. 
 
15.5.  
Protestní komise může uplatnit i jiný trest než diskvalifikaci. To doplňuje pravidlo 64.1 ZPJ. 
 
15.6.  
Bude uplatněn dodatek T ZPJ Arbitráž. 
 
16. Bodování 
16.1.  
Bude použit nízkobodový bodovací systém v souladu s pravidly Dodatku A ZPJ. 
 
16.2.  
Budou-li odjety 3 rozjížďky nebo méně, nebude žádné bodové hodnocení rozjížďky 
z celkového bodového hodnocení vyškrtnuto. 
Bude li odjeto od 4 do 7 rozjížděk, bude jedno nejhorší bodové hodnocení rozjížďky 
z celkového bodového hodnocení vyškrtnuto. 
Bud-li odjeto 8 rozjížděk nebo více, budou dvě nejhorší bodová hodnocení rozjížďky 
z celkového bodového hodnocení vyškrtnuta. 
 
17. Výstroj 
17.1.  
Pořadatel bude provádět veškeré rozumné kroky, aby zajistil maximální shodu lodí. Všechna 
tato nařízení a pokyny pořadatele, vydané za účelem snížení rozdílů v rychlostech a 
manévrovacích schopnostech lodi, nemohou být předmětem žádosti o nápravu. 
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17.2.  
Loď a její výstroj nesmí být bez předchozího písemného souhlasu ZK nijak upravována, 
nahrazena, nebo vynášena. Pohyblivé i pevné lanoví a kování může být použito a 
nastavováno pouze v rámci svého navrženého účelu. Za jakoukoliv škodu, která vznikla 
neodbornou manipulací s lodí nebo její výstroji, je výhradně odpovědný nájemce. Je 
zakázáno provádět jakékoliv nevratné úpravy na lodi nebo její výstroji, loď a její výstroj musí 
být při vrácení předávána v původním stavu. 
 
17.3.  
Doplnění výstroje zařízením sloužícím pro navigaci, příjem meteorologických zpráv nebo 
zvýšení osobní bezpečnosti není omezeno. 
 
17.4.  
Veškeré i sebemenší závady, poškození, opravy, náhrady a ztráty týkající se lodě nebo její 
výstroje dodané pořadatelem musí být bezprostředně nahlášeny pořadateli, bez ohledu na 
to, zda vznikly během rozjížďky nebo mimo ni. 
 
17.5.  
Nádrže na naftu nesmí být vyčerpávány. 
 
17.6.  
Posádka lodi musí umožnit závodní komisi kontrolní prohlídku lodě a její výstroje. 
 
18. Bezpečnostní předpisy 
18.1.  
Radiové spojení 

• závodícím lodím se nařizuje používat radiostanice umístěné na lodích výhradně pro 
relace se ZK nebo v případě nouze 

• zpráva určená pro ZK se považuje za doručenou (ohlášenou) jen v případě, že ZK 
potvrdí příjem této zprávy 

• všechny relace se ZK budou probíhat na vyhrazené frekvenci, kterou určí ZK 
• závodící loď je odpovědná za trvalé monitorování vyhrazené frekvence a za přípravu a 

poskytnutí pravdivých informací požadovaných ZK.  
• všechny relace se řídí komunikačním řádem 
• během časování startu závodní lodě omezí vstup na kanál pouze na případ nouze. 
• závodní lodě se hlásí kódem „LOĎ“ a svým startovním číslem, závodní komise se hlásí 

kódem „ROZHODČÍ“ 
 
18.2.  
Lanová zábradlí musí být napnuta a vyvažující posádka musí splňovat požadavky pravidla 
49.2 ZPJ. 
 
Kanice, 2. 6. 2019 
 
      Roman Vašík 
     za závodní komisi 
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