
Vypsání závodu „Mladý vítr“ v roce 2006 
Klub jachtingu Těrlicko 

Název závodu : Mladý vítr 
Termín : 24.6.-25.6.2006 
CTL : 062414 
Lodní třídy : Fin-4K,Evr-3M,Fb-3M,Fb-2,Fin-2,L47-2,Q-2 
Ředitel závodu : Ivan Chlubna 
Hlavní rozhodčí : Jan Hejna 
Startovné za osobu 100,-Kč, Q – 50 Kč 
Počet rozjížděk max. 8 
Časový rozvrh : Sobota 

9,45 - uzávěrka přihlášek 
10,00 - slavnostní nástup 
11,00 - start první rozjížďky 
Neděle 
10,00 – start další rozjížďky 
13,00 h– poslední možný start rozjížďky 

 
Společná ustanovení 

Pořadatel závodu : Klub jachtingu Těrlicko 
Místo konání :  

Areál loděnice Klubu jachtingu Těrlicko na Těrlické přehradě 
Ustanovení : 

 Závod bude řízen podle: 
- Závodních pravidel ISAF2005-2008, jejich Dodatků a všech jejich změn schválených ISAF, 
- Plachetních směrnic, 
- Vypsání závodu, 
- Vyhlášek závodní komise, 
- Předpisy lodních tříd. 

 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.  
U LT Q bude vyhodnoceno pořadí v kategoriích při minimálním počtu 4 závodníků v dané kategorii: 

- mladší chlapci 
- mladší dívky 
- starší chlapci 
- starší dívky 

U LT E bude vyhodnoceno pořadí v kategoriích při minimálním počtu 4 závodníků v dané kategorii: 
- muži 
- ženy 
- dorostenci 
- dorostenky 
- muži v nejlepším věku (nad 40 let včetně) (bez limitu počtu závodníků) – speciální cena „Zlaté 

trenky“ 
- ženy v nejlepším věku (nad 35 let včetně) (bez limitu počtu závodníků) – speciální cena „Zlatá 

tanga“ 
 Bodování : 

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

 Správně vyplněná přihláška a zaplacené startovné 
 Závodní licence pro rok 200ř s potvrzením lékaře 
 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 regaty a po regatě. Pořadatel 
doporučuje, aby každá závodící plachetnice měla sjednáno pojištění odpovědnosti. 

Přijeďte, určitě bude prča a utrpíte nezapomenutelné zážitky 

☺ 
 


