
51. BESKYDSKÁ REGATA – MEM. BŘETISLAVA HRUBÉHO 

v lodních třídách  
 FINN, LASER, LASER RADIAL, LASER 4.7, EVROPA,  OPTIMIST 

19. – 21. 7. 2013 
CTL: 132411 

 
1.  Místo konání a lodní třídy 
Žermanická přehrada, areál Penzion MOSTAŘ, Česká republika 

Vypsané lodní třídy: Evr-5ip, Lar-5ip, L 4.7-5ip, Fin-5mz, Q-5mz, Las-3M, 
Lar-3M, L4.7-3M, Q-2 

         
2.  Pořadatel 

Jacht Club Frýdek - Místek 
          
 3.  Kategorie reklamy 
Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 –„Reklamní kodex“.  

Lodě, které nesou vlastní reklamu, musí vlastnit licenci podle individuálního Reklamního licenčního 
systému, pokud byl zaveden jejich národním svazem.  

Po plachetnicích může být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu na trupu, nebo plachtě. 

 
4.  Pravidla 

Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF 2013-2016, Plachetních směrnic, Vypsání závodu, 
pravidel tříd a vyhláškami závodní komise a protestní komise. 

 
5.  Časový plán závodu 

   ČTVRTEK  18. 7. 2013              19,00 – 20,00 hod.              Registrace 
   PÁTEK  19. 7. 2013                8,00 -   9,30 hod.              Registrace  
                                        10,00 hod.                           Slavnostní zahájení 
                                        12,00 hod.                           Start 1. rozjížďky 
   SOBOTA   20. 7. 2013             10,00 hod.                           Start 1. rozjížďky 2. dne 
   NEDĚLE   21. 7. 2013             10,00 hod.                           Start 1. rozjížďky 3. dne 

V neděli po 13,00 hod. nebude startována žádná rozjížďka. 

Regata je vypsána na 9 rozjížděk. 

   
6.  Účast 

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 – Kodex 
oprávnění. 
        
7.  Plachetní směrnice 
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci. 
  
8.  Přihlášky, registrace, startovné 

Při registraci závodník: 



 Vyplní přihlášku a zaplatí startovné 
 Předloží závodní licenci pro r. 2013 s platnou lékařskou prohlídkou (platí pro závodníky ČSJ) 
 Předloží doklady podle ISAF předpisu 19 
 Platný certifikát o proměření lodi 
 Podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení Základních pravidel jachtingu a dalších 

dokumentů, které jsou platné pro závod. 
 
U závodníka mladšího a včetně 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou osobou, která 
přebírá odpovědnost za tohoto závodníka. Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi 
a záchranná vesty, kterou závodník používá, odpovídá platným předpisů. 
 
Startovné:         
Jednoposádkové lodě 400,- Kč za loď. 
 
Kempovné není součástí startovného. 
                                    
9.  Ubytování 

Možnost ubytování a kempování v areálu Penzionu MOSTAŘ, více informací, včetně informací 
na  http://mostar.penzion.com 
Penzion Mostař, Lučina 0136, okres Frýdek-Místek 
tel./fax: +420558689116 
Mobil: +420736614874 
Modlová Eva 
 
10. Ceny  

Věcné ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí v každé LT, ve které bude 
přihlášeno alespoň 5 posádek.  
         
11.  Bodovací systém 
Bude použit nízkobodový systém podle pravidla A2. 
 
12.  Televize a média 

Pořadatel si vyhrazuje právo použít video, audio nebo jakýkoliv jiný záznam pořízený v průběhu závodu 
bez jakékoliv náhrady. 
 
13.  Odpovědnost a pojištění 
Závodníci startují v závodě na vlastní nebezpečí. Organizátoři nepřijmou žádnou odpovědnost za osobní 
škodu, zranění nebo smrt ve spojení s touto regatou, tedy během této regaty ani po regatě. Pořadatel se 
zříká jakékoli této odpovědnosti. 

Všechny závodící lodě a závodníci musí být pojištěni v souladu s předpisy ČSJ. 

14.  Organizační tým 

  Ředitel                                         Martin Machura 
         Hlavní rozhodčí                           Hana Kýrová 
        
15. Kontakt, informace 

        Tel.:     00420 777 113 678 e-mail   hrubymichal@post.cz - Michal Hrubý  
  00420 608 925 127     hanaky1@gmail.com - Hana Kýrová 
   


