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MAKETY HISTORICKÝCH RC PLACHETNIC
Předmluva: Tato pravidla jsou určena především pro přátelská setkání u vody s příznivci lodí jež
mají doložen svůj historický původ a jako takové přispěly k rozvoji jachtigu a přiblížení se
člověka k moři.

1. Stavební pravidla:
1.1 Jedná se o modely historických plachetnic jejichž stavba konstrukčně spadá do období
před rokem 1950 a jejich replik
1.2 Pro posouzení zhody s předlohou,musí soutěžící předložit minimálně jednu
věrohodnou fotografii ,technická data předlohy,plán trupu a takeláže s oplachtěním,
rozměry , délka trupu na vodorysce,šířku trupu , skutečnou plochu plachet modelu,
výtlak a měřítko.
1.3 Statické hodnocení se neprovádí .Pořadatel ,však může snížit R (rating) až o 10% a to
v případě chybějících věrohodných podkladů nebo stavebních nepřesností vůči nim.
1.4 Jsou povoleny nasledující odchylky.
-délka kýlu je libovolná při zachování konstrukční vodorysky, tvar balastu není
omezen
-kormidlo může být libovolně zvětšeno a nezapočítává se do délky vodorysky.
-taketáž může být upravena vzhledem k zajištění funkčnosti.
-anténa může být upevněna na taketáži a na špici modelu může být umístěn pružný
nárazník
-povolená odchylka rozměrů je povolena v rámci +/-1%
1.5 .Modely mohou být postaveny ze stavebnice nebo za použití nakupovaných částí.

2.Stanovení ratingu R:
Pro stanovení výsledných časů je použit rating lodě.Základní rating R je určen
následujícím vzorcem
R = 3√(LWL x 0,975)

3. Hodnocení soutěže :
Soutěž se skládá ze 6 jízd ,každý den 3 jízdy a nejhorší jízda daného dne se škrká.
Výsledný čas každé jízdy se stanoví následovně:
T výsledný = T skutečný *R
Nejnižší součet čtyř výsledných časů je časem vítězným.

4. Jízdní pravidla:
4.1 -lod s levobokem, má přednost před lodí s pravobokem
4.2 -lod v krytí, závětrná lod', má přednost před návětrnou
4.3 -při obeplouvání boje , má přednost lod', která dříve dosáhně okruhu 5m okolo bóje
4.4-soutěžící je povinen zabránit kontaktu vlastní lodě, s jinou lodí
4.5-porušení pravidel se trestá otočkou 360°, předčasný start se trestá otáčkou, která se
provede po odstartování, v případě předčasného startu se loď musí vrátit za startovní
čáru a znovu odstartovat.
4.6-pokud má závodník na svém kurzu překážku (například břeh, pevné molo, svážecí
člun) a zavolá „místo“ musí nu ostatní lodě ustoupit

4.7-loď, která je na trestném kole je loď bez jakéhokoliv práva v přednosti jízdy.
5. Průběh závodu.
Doporučuje se maximálně 20 lodí v dané roujížďce. Pokud bude lodí více je vhodné rozdělit
soutěžící do dvou skupin. Pět minut před startem začíná přípravný čas, který je rozhodčím
vyhlášen a v tomto čase rozhodčí seznámí startující s průběhem kursu regaty. Přípravný čas je
4 minuty.Po tomto čase je minutový startovní čas. Startovní minuta se odpočítáva po 10. sec 50 40 – 30 – 20 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 -1 – START. V poslední, startovní minutě není
dovoleno vkládat loď do vody ani se lodi na vodě dotýkat. Porušení pravidla se trestá trestným
kolem, po odstartování jízdy. V případě poruchy nebo závady na lodi ve startovní minutě má
závodník možnost požádat rozhodčího o umožnění zásahu zvoláním „PORUCHA jméno
závodníka jméno lodi“. Rozhodčí může tomuto požadavku vyhovět pokud zásah neovlivní ostatní
startující lodi.
V poslední startovní minutě je zakázáno přejíždění startovní čáry, je trestáno stejně jako
předčasný start trestným kolečkem, po odstartování jízdy.
Soutěžní jízda je stanovena na 45minut a rozhodčí po uplynutí tohoto času oznámí vedoucímu
soutěžícímu nebo skupině soutěžících nájezd do posledního kola. Po projetí výtěze cílem ostatní
soutěžící ukončí jízdu projetím cíle. Pořadí určuje počet odjetých kol v případě rovnoceného
počtu kol pak pořadí v závěrečném kole.
Rozhodčí zapisují časově průjezdy cílem každé lodi po ujetí každého kola. Závodník je projetí
kola povinen hlásit vlastním jménem.

6. Závěrečné ustanovení:
V průběh závodu se sporné případy se budou řešit komisí ustanovenou před začátkem soutěže z
rozhodčích a zastupců závodníku.
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