
VYPSÁNÍ  ZÁVODU 

Název závodu  Mladý vítr 
Termín  11. – 12.června 2016 

Předpověď počasí Bude překvapivě fajné letní počasí s větrem pro všechny věkové kategorie  

CTL  162409 
Lodní třídy  Evropa – závod Moravského poháru, koeficient 3 

Fireball – závod Moravského poháru, koeficient 3 
Finn – závod Moravského poháru, koeficient 3 
Optimist – koeficient 1 

Ředitel závodu  Ing.Ivan Chlubna 
Hlavní rozhodčí  Ing.Jiří Bobek 
Startovné  100,-Kč za osobu 
Počet rozjížděk maximálně 8 
Časový rozvrh  Sobota : 

  9,45 – uzávěrka příjmu přihlášek 
10,00 – slavnostní nástup 
11,30 – start první rozjížďky 
21,00 – kytarová, benjová, mandolinová a houslová smršť s tanečky ve volném stylu 

Neděle : 
10,00 – start další rozjížďky  
13,00 – poslední možný start rozjížďky 

 

Společná ustanovení 
 

Pořadatel závodu: Klub jachtingu Těrlicko, z.s. 

Místo konání : Areál loděnice Klubu jachtingu Těrlicko na Těrlické přehradě 
 

Ustanovení : 
� Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF2013-2016, jejich dodatků a všech jejich změn schválených ISAF, 

Plachetních směrnic, Vypsání závodu, Vyhlášek závodní komise, Předpisy lodních tříd, dokumentů Českého svazu 
jachtingu 

� Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se kormidelník zavazuje, že bude dodržovat ustanovení 
Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné. U závodníka mladšího 18 let musí být 
přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Tato osoba svým podpisem též 
potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník používá, odpovídá platným předpisům. 

� Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v každé třídě v absolutním pořadí. 
� Bodování : 

Pro bodování bude použit tzv. nízkobodový systém. 
� Podmínky účasti :  

- Správně vyplněná přihláška a zaplacené startovné 
- Závodní licence pro rok 2016 s potvrzením lékaře 
- Pojištění odpovědnosti za škodu v souladu se Soutěžním  řádem ČSJ 
- Plavidlo, vyhovující předpisům lodní třídy 
- Předepsané záchranné prostředky 

� Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu na 
materiálu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během závodu a po závodě. 

 
 

Pořadatel varuje účastníky, že pravděpodobně utrpí nezapomenutelné zážitky, 

které mohou zanechat trvalé příznivé následky na jejich duševním zdraví ! 

☺ 
Srdečně Vás zveme k účasti !!! 

Klub jachtingu Těrlicko 


