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Informace a doporučení výboru ALT Q
- výbava lodi a závodníka na mezinárodních závodech, role měřiče
třídy, pravidla podání technických protestů.
Cílem tohoto dokumentu je popsat postupy pro evidenci a měření lodí, výbavu lodi a
závodníka. Jejich respektování omezí riziko potíží při registraci na mezinárodních
závodech a podání technického protestu na tuzemských závodech.

1) Povinná výbava lodě a závodníka na mezinárodních závodech
Povinná dokumentace
Pojištění lodi na Evropské /Mezinárodní vody ve výši dle vypsání závodu
Proměřovací listy lodi (velký "measurment book" od výrobce se záznamem o proměření
lodi, kulatin, kormidla a ploutve) a plachty (originál měřicí list od výrobce)
Závodní licence

Výbava lodě
Loď
- tažné lano – bez uzlů a karabin
- pojistka na stěžeň
- pojistka na ploutev
- 3 vaky
- pádlo
- 2 vylejváky
- otěže
- houba
- vyvažovací popruhy
Sjížděcí vozík
Kormidlo
Ploutev
Kulatiny: ráhno, stěžeň, sprit
Plachta
- frklík
- protestní vlaječka
- náhradní provázky
Plachta, loď, kormidlo, ploutev a kulatiny musí být proměřeny. V případě,že číslo
plachty nesouhlasí s číslem plachty ve velké měřicí knize, je na mezinárodních
závodech nutné žádat jury o povolení změnu čísla (formulář pro„redress“)

Povinná bezpečnostní výbava závodníka
Píšťalka přivázaná k vestě
Záchranná vesta
Kontrolní list povinné výbavy doplněné o doporučenou výbavu závodníka najdete
v příloze č. 1
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2)Měřiči třídy Optimist a jejich role
Každá loď, plachta, ploutev a kormidlo i kulatiny mají „Měřicí knihu“ (Measurment book).
Tuto knihu/list dodává výrobce lodi a evidují se v ní údaje o výrobci a majiteli.
Rolí měřiče třídy Optimist je ověřit, že materiál je ve standardních rozměrech dle IODA.
Měřiči třídy jsou pan Kamil Ščerba z Krnova a Pavel Mendík z Prahy. Evidencí lodí a
přidělováním závodních čísel je pověřen Kamil Ščerba. Pavel Mendík proměřuje lodě
vyrobené v ČR.
ALT Q zřídí v průběhu roku 2011 měřiče ALT Q, jeho rolí bude od roku 2012 osvěta na
závodech a řešení technických protestů.
Role měřiče při registraci a přeregistraci majitele lodi
Při nákupu lodi (nové i použité) je potřeba poslat Měřicí knihu Kamilovi Ščerbovi.
Měřič přidělí novému majiteli číslo plachty v pořadí, jak jdou čísla za sebou. Pokud závodník
již číslo má (mění loď) zůstává mu jeho původní číslo i u nové lodi. Měřič následní vydá
„malou měřicí knihu“.
Role měřiče při závodech Mistrovství ČR
Na Mistrovství ČR bude přítomen měřič třídy Kamil Ščerba a všichni závodníci projdou
kontrolou všech dokumentů a mají možnost:
- Kontroly stavu dokumentace lodi – zdarma v rámci startovného
- Přehlásit lodě na aktuální majitele – za poplatek ….Kč
- Požádat o vydání duplikátů měřicích knih – za poplatek …. Kč
Pokud nebudou všechny dokumenty formálně v pořádku (nebude originál, nebude
přeregistrace apod), ale bude pro měřiče prokazatelné (IODA štítky, butony v plachtě), že
materiál (loď, plachta, ploutev, kormidlo, kulatiny) jsou ve standardních rozměrech, bude
moci závodník nastoupit do závodu.
Přesná pravidla budou uvedena ve vypsání závodu a plachetních směrnicích.
Role měřiče ALT Q při pohárových závodech
Na závodech spolupořádaných ALT Q bude přítomen měřič Alt Q, který bude proškolen
hlavním měřičem třídy a jehož rolí bude:
- Osvěta závodníků – konzultace technických standardů, pomoc s komunikací s hlavním
měřičem třídy při registraci, přeregistraci, ztrátě měřících knihy apod.
- Řešení technických protestů

3) Pravidla technických protestů
V případě, že má závodník pochybnost o tom zda je část výbavy jiného závodníka proměřena
může podat na tohoto konkrétního závodníka technický protest za těchto podmínek:
- Protest musí být podán do konce protestního času závodu
- Protest musí být podán jury
- Protestující je povinen složit na místě kauci 1000,-Kč jako zálohu na poplatek
z technického protestu dle pravidla 64.3 (d) „Poplatky vzniklé z protestu, který se týká
technického pravidla, musejí být zaplaceny neúspěšnou stranou, pokud protestní
komise nerozhodne jinak.“
- Měřič AltQ nebo hlavní měřič třídy Q následně na pokyn jury řeší technický protest a
připraví jury podklady prorozhodnutí
- Upřesnění pravidel technického protestu budou součástí plachetních směrnic
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Příloha č.1: Výbava závodníka lodní třídy Optimist - kontrolní list
Povinná dokumentace
Pojištění lodi na Evropské /Mezinárodní vody ve výši dle vypsání závodu
Proměřovací listy
- lodi (velký "measurment book" od výrobce se záznamem o proměření
lodi, kulatin, kormidla a ploutve)
- plachty (originál měřicí list od výrobce)
Závodní licence
Výbava lodě
Loď
tažné lano – bez uzlů a karabin
pojistka na stěžeň
pojistka na ploutev
3 vaky
pádlo
2 vylejváky
otěže
houba
vyvažovací popruhy
Sjížděcí vozík
Kormidlo
Ploutev
Kulatiny
- ráhno
- stěžeň
- sprit
Plachta
frklík
protestní vlaječka
náhradní provázky
Plachta, loď, kormidlo, ploutev a kulatiny musí být proměřeny.
Povinná výbava závodníka
Píšťalka přivázaná k vestě
Záchranná vesta
Doporučená výbava závodníka na vodu
Startovací hodinky
Slunečná brýle
Čepice - připevněná k vestě, dle počasí kšiltovka nebo teplá vodě a větru
odolná (windstoper, goretex, neopren)
Teplé jachtařské oblečení - suchý oblek, vyvažovací kalhoty, jachtařské
rukavice
Jachtařské oblečení - vše z technických tkanin - bavlna není vhodná! - lycra tričko, neprofoukavá vodě odolná větrovka, neoprenové vyvažovací
kalhoty nebo plavky, případně neopren
Svačina a nápoje- energetické tyčinky, tatranky - rychle doplňující energii,
odolná teplu a balení odolné vodě, voda nebo jiné nápoje – min 0,7l
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