
 
YCR – Jachting Roudnice nad Labem z.s. 

 

                               Vypsání závodu - Česká brána 2018  
                                                                    (    CTL         181610      ) 

 

Místo a datum konání : Labe ( Roudnice nad Labem - Ústí nad Labem ) 23.6.2018 - 24.6.2018    
 zázemí závodu :  pátek - loděnice YCR Roudnice nad Labem  

                            sobota - loděnice ASK Lovosice -jachetní oddíl  

                            neděle - loděnice JO TJ Chemička Ústí nad Labem  

 

Pořadatel závodu :  YCR Jachting Roudnice z.s.  

                                      ředitel závodu :       Jaroslav Husák  

                                      hlavní rozhodčí :      Lubomír Brejník  

 

1.   Řízení závodu  
1.1.    Závod bude řízen dle závodních pravidel jachtingu ISAF2017 - 2020, vypsání závodu, 

plachetních směrnic, pravidel zúčastněných tříd, vyhlášek Komise rozhodčích a Protestní komise, 

předpisů o vnitrostátní plavbě  

2.  Lodní třídy. přihlášky  
2.1.    Závod je vypsán pro všechny lodě tříd s koeficienty  :  Kaj-3D,Kaj-2,OT-1 

2.2.    Podávání přihlášek ( registrace k závodu ) : vyplněním tištěné přihlášky a jejím předání 

pořadateli dle časového harmonogramu závodu 

3.  Poplatky 
           a) startovné:  200,- Kč za závodníka, platí se při registraci 

            b) podání protestu:  je zpoplatněno nevratnou kaucí 1000,-  Kč. 

           c) stravné:    100,- Kč,  zahrnuje večeři v sobotu 23.června 2018,  

              závodníci mají stravné zahrnuto v ceně startovného  

     Všichni závodníci se musí prokázat platnou závodní licencí a platnou lékařskou prohlídkou. 

Každá z přihlášených lodí musí být pojištěna v souladu se Soutěžním řádem ČSJ. 

4.      Program : 
        1.den závodu :                                08.00-09.30      příjem přihlášek 

                                                                    10.00            nástup závodníků, zahájení závodu 

                                                                    10.30            hromadný přesun do zdymadla Roudnice n.L. 

                                                                    11.30            start 1. rozjíždky  1.dne závodu 

                                                                    17.00            předpoklad výdeje večeří v JO Lovosice  

 

        2. den závodu :                                   10.00            start   1. rozjíždky  2. dne závodu  

                             30 minut po dojetí poslední lodě do cíle ukončení závodu a nástup  závodníků         

 

      

V pátek v podvečer je zajištěno v loděnici YCR Roudnice n.L. přátelské posezení s hudbou a 

občerstvením, v sobotu občerstvení zajištěno i v JK  Lovosice a v neděli v Ústí nad 

Labem                       

 
Kontakt:  Jaroslav Husák tel. 602471878, Jaroslav Zavázal tel. 602348538, ycroudnice@seznam.cz                  


