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VYPSÁNÍ 
 

Ruhmkorffova regata 2017 
 
Pořádaná k nedožitým 214 narozeninám Heinricha Daniela Ruhmkorffa, vynálezce indukční cívky.  
(*15.1.1803 – 20.12.1877) 

 
Pořadatel:   JA.Vít z J.K.Plzeň 
Datum závodu:  sobota dne 21.1.2017, start 1. rozjížďky v 15hod. 
Místo závodu:   Bolevecký rybník 
Hlavní rozhodčí a 
Ředitel závodu:  Jaroslav Vít 
Pravidla regaty:  Závodní pravidla ISAF 2013-2016 
   Plachetní směrnice 
   Vypsání závodu 
Třídy:   lyže (možno i běžky) 
 
Přihlášky, registrace: na místě, do startu rozjížďky 
 
Startovné jednotlivci: 0 Kč 
 
Ve startovném jsou následující ceny: 

Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v každé třídě.  
První získává 0,5l Rum Tuzemák, druhému dá napít, třetímu čuchnout. 

 
Ve startovném je:   Horká voda pro vámi donesený čaj nebo rum 

Parkování na pozemku 
 
Ve startovném není:  pivo (možná bude, ale na vlastní nebezpečí) 
 
Vůbec není:  občerstvení, jídlo 

splachovací záchod 
záchrana 
teplé sprchy 
let balónem 
medaile, poháry 
 

Účast:    Závod je otevřený pro všechny závodníky, ženy a muže, kteří splňují  
   předpis ISAF 21 "kodex oprávnění" nebo tak něco. 
 
Kategorie reklamy:  Všechny lyže a brusle musí vyhovovat požadavkům ISAF  
   předpisu 20 – „Reklamní kodex“. 
 
Média:   Pořadatel si vyhrazuje právo pořizovat foto, video a audio materiál,  
   bez jakékoliv náhrady účastníkům.    
 
Doprovodný program: možná živá, možná ne - hudba v restaurantech a cateringovém stanu 
 
Ubytování:  ve vlastních stanech na pozemku. 
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Plachetní směrnice 

1 Pravidla, odpovědnost 
Závod bude řízen podle: -    Závodních pravidel jachtingu ISAF 2013 - 2016  

-    Soutěžního řádu  2013-2016 

-    Vypsání závodu a vyhlášek hlavního rozhodčího 

- Těchto plachetních směrnic  

2 Vyhlášky pro závodníky 
Vyhlášky ZK budou umístěny na vývěsní tabuli v klubovně jachetního klubu. 

3 Počty a časový rozvrh rozjížděk, škrtání 
 Počet plánovaných rozjížděk pro všechny lodní třídy je 3.  

 Plánovaný start první rozjížďky je v sobotu v 15:00 

 Poslední možný start v pátek v 16:00 

 Pokud jsou dokončeny 3 rozjížďky, bodové hodnocení závodníka bude součet 
hodnocení z jednotlivých rozjížděk s vyškrtnutím nejhoršího výsledku. 

4 Rozdělení do skupin, vlajky tříd, pořadí startů, počet kol 
 Pro všechny vypsané třídy platí koeficient závodu 0. 

 První startuje třída L(yže) - vlajka E, po ní v pětiminutovém intervalu tř. B(rusle) - 
vlajka U.(není vypsána) 

 Obě třídy jedou 1 kolo. 

5 Značky dráhy  
  Značky - "bójky“ jsou tvořeny židlemi. Sezení na těchto značkách není považováno 

za dotyk se značkou.  

 Startovní čára bude vyznačena mezi žlutou bójí a stožárem ZK .  

 Značky dráhy jsou bóje č. 1 bílá, č. 2 modrá, č. 3 červená. 

 Cílová čára bude mezi žlutou bójí a vlajkovým stožárem člunu ZK, může být totožná 
s čarou startovní. 



3 

 

6 Dráha 
 Trať se jede jako trojúhelník. 

 Směr obeplouvání (obíhání) značek je levobok. 

 Třída B: Start–1–2–3-Cíl 

 Třída L: Start–1–2–3-Cíl 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Krytí 
 Podle pravidla 86.1(b), v definici zóna se vzdálenost určuje na dvě délky nejdelších 

lyží v rozjížďce a jednu brusli. 

8 Časové limity 
 Osoba startující později než 4 minuty po svém startovním znamení může být 

bodována jako nestartující (DNS). Toto je změna pravidla A 4.1 

 Osoba, která nedokončí do 5 minut poté, co dokončila první loď její třídy, může být 
klasifikována jako DNF. Toto je změna pravidla 35 a) a 4.1 ZP  

9 Rozjížďky non-stop 
V případě potřeby může ZK vyhlásit následující rozjížďku jako jetou non-stop a to 
vyvěšením vlajky „L“ na lodi ZK v cíli. 

(1) 

(2) 

(3) 

(start) 

(cíl) (stožár) 
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10 Záznamy, protesty a žádosti o nápravu 
 Záznamový arch hlášení NZ, NS, ND, VZ, 720°, 360° na nástěnce.  

 Protestní formuláře jsou k dispozici v kanceláři ZK. Protesty musí být doručeny  
v průběhu protestního času.  

 Pro každou třídu je protestní časový limit 10 minut od vyvěšení vlajky „B“. 

 Protestující při podávání protestu zaplatí 50Kč. 

 Nejpozději 15 minut po podání protestu bude z rozjížďky vyloučen protestující i 
protestovaný. 

 Protestné se nebude v žádném případě vracet. 

11 Pořadí v cíli 
 O pořadí v cíli rozhoduje hlavní rozhodčí a proti jeho rozhodnutí není odvolání. 
 

12 Změna posádky nebo výstroje 
 Změna závodníka není přípustná.  

 Změna výstroje je při respektování pravidel třídy povolena. Nahrazení poškozené 
nebo ztracené výstroje nemusí být schváleno závodní komisí. Žádost pro náhradu 
nebude uznána. 

13 Zřeknutí se zodpovědnosti 
 Závodníci se zúčastní regaty zcela na jejich vlastní zodpovědnost.  Viz pravidlo 4, 

rozhodnutí o závodění. Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou 
škodu nebo zranění nebo úmrtí, utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho 
průběhu nebo po něm.  

 

 

 

V Plzni dne 21.1. 2017                             

                                                                Jaroslav Vít – ředitel závodu, hlavní rozhodčí 

 


