POHÁR ČESKÉ REPUBLIKY V LODNÍ TŘÍDĚ 420
Česká asociace lodní třídy 420, z.s.
zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 5244
Sídlo: Praha 6, Atletická 100/2
IČO: 49280651
Prezident: Milan Páleníček
www.420sailing.cz
czech420sailing@gmail.com
+420 734 567 426
Česká asociace lodní třídy 420 z.s. (dále jen „ALT 420“) vyhlašuje soutěž „Pohár České
republiky v lodní třídě 420” (dále jen „Pohár“) s následujícími pravidly.
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ZÁVODY
Pohár se skládá ze závodů, kterým ČSJ přiznal koeficient 7P, a které jsou zveřejněny
v oficiální Celostátní termínové listině zveřejněné na stránkách ČSJ (www.sailing.cz).
V případě, že dojde k neodjetí pohárového závodu (technické důvody, nedostatečný
vítr), může ALT stanovit náhradní závod v termínu, který bude oznámen
v dostatečném předstihu a zveřejněn na stránkách ČSJ.
Do celkového vyhodnocení Poháru budou započítány jen ty závody, které splnily
podmínky SŘ ČSJ a byl jim přiznán koeficient 7P. Pohár bude vyhodnocen, pokud se
uskuteční minimálně 3 závody.
ALT 420 jmenuje na každý závod Poháru svého delegáta. Ten bude vystupovat jako
zástupce závodníků vůči pořadateli a rozhodčím.
MČR lodní třídy 420 nebude započítáno jako pohárový závod.
ÚČASTNÍCI POHÁRU
Vyhodnoceni budou jen ti závodníci, kteří jsou členy ALT 420 se splněnou
příspěvkovou povinností a jsou registrovanými členy ČSJ s platnou závodnickou
licencí. Jednotlivého závodu se může zúčastnit v posádce i závodník, který není
členem ALT 420, avšak musí být členem ČSJ s platnou závodní licencí. Tento závodník
však nebude hodnocen v Poháru.
Závodníci lodní třídy 420 musí nést na plachtách a trupu lodi případné reklamní
nálepky sponzorů, tak jak určí delegát ALT 420. ALT 420 zajistí distribuci případných
sponzorských materiálů.
HODNOCENÍ
Použije se nízko bodový systém. Posádka získává za každý závod bodové hodnocení
odpovídající jejímu umístění v závodě ve skupině účastníků Poháru.
Pokud výbor ALT 420 nerozhodne jinak, je vyhlašováno umístění pouze v celkovém
pořadí. Nevyhlašují se jednotlivé kategorie. Posádky budou seřazeny dle absolutního
pořadí a jejich pozice bude rozhodujícím faktorem.
Závodníci, kteří nevyhověli pravidlům článku 2 budou hodnoceni jako DNC.
Rozhodujícím identifikátorem posádky je kormidelník. Pokud za posádku závodilo
více kosatníků, bude započten ten, který závodil ve více závodech. Pokud kosatníci
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závodili ve shodném počtu závodů, bude započten, ten, který závodil v posledním
závodě.
Bodový výsledek posádky v Poháru je součet všech jejích bodů získaných za závody
započítané do Poháru s vyškrtnutím:
a) žádného jejího nejhoršího bodového výsledku, v případě, že budou do Poháru
započítány 3 platné závody nebo méně platných závodů
b) jednoho jejího nejhoršího bodového výsledku, v případě, že bude do Poháru
započítáno 4 až 5 platných závodů.
c) dvou jejích nejhorších bodových výsledků, v případě, že bude do Poháru započítáno 6
nebo více platných závodů.
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Jestliže má posádka dva nebo více stejných nejhorších bodových hodnocení, musí být
vyškrtnuty body za závod plachtěný dříve.
Posádky budou v Poháru seřazeny podle svých bodových výsledků v Poháru
vzestupně.
Jestliže shoda mezi dvěma nebo více posádkami trvá, musí být bodové hodnocení
jednotlivých platných závodů každé lodi seřazeno od nejlepšího k nejhoršímu a tam,
kde je rozdíl, shoda musí být rozhodnuta ve prospěch posádky (posádek) s nejlepším
bodovým umístěním (umístěními). Vyškrtnuté bodové hodnocení nebude použito.
Jestliže shoda mezi dvěma nebo více posádkami trvá, musí být posádky seřazeny v
pořadí jejich bodového hodnocení v posledním platném závodu. Jakékoliv
přetrvávající shody musí být rozhodnuty užitím bodového hodnocení posádek ve
shodě v předposledním platném závodu a tak dále dokud všechny shody nejsou
rozhodnuty. Tyto body musí být použity, i když některé z nich jsou body vyškrtnuté.
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KATEGORIE
Pohár bude vyhodnocen pouze absolutním pořadí.
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Budou odměněny první tři posádky. Pohár bude vyhlášen při příležitosti Valné
hromady ALT 420.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Řídícím orgánem Poháru je výbor ALT 420, který má právo měnit ustanovení
propozic.
Tato pravidla Poháru byla schválena Výborem ALT 420 na zasedání dne 13.11.2019 a
Valnou hromadou ALT 420 dne 11.12.2019 a platí pro závody od roku 2020.
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11.12.2019
Milan Páleníček, prezident ALT 420
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