Vypsání závodu
Slapská 24
CTL: 171215
Datum: 12. – 13. 8. 2017
Místo konání: Slapy, Měřín, loděnice Jachtklubu Královská

1. Místo konání: Slapy, Měřín, Jachtklub Královská
2. Lodní třídy: Kajutové plachetnice - Kaj – 1 VPOZ
3. Pořadatel: Jachtklub Královská, Měřín
4. Pravidla:
Závod bude řízen podle:
-Závodních pravidel ISAF ve znění platném ke dni pořádání závodu
-Soutěžního řádu ČSJ
- Plachetních směrnic
- Vypsání závodu
- vyhlášek závodní či protestní komise
(ve vztahu k ostatním plavidlům se účastníci musí chovat podle Pravidel plavebního
provozu)
5. Účast:
Kapitán lodi svým podpisem na přihlášce potvrzuje, že jeho loď je způsobilá k plavbě
dle Řádu plavební bezpečnosti a dále splňuje i podmínky pro plavbu v noci. Při plavbě
za noci a snížené viditelnosti je posádka povinna mít nasazeny záchranné prostředky
se světelným zdrojem.
6. Přihlášky a registrace:
-

Předregistrace není.

-

Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a
jeho odevzdáním při registraci a zaplacením startovného. Svým podpisem
stvrzuje, že se zavazuje k dodržování závodních pravidel jachtingu a dalších
dokumentů, které jsou platné pro závod.

-

Při registraci posádka předloží doklad s platnou lékařskou prohlídkou.

-

U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou,
která přebírá odpovědnost za závodníka. Tato osoba svým podpisem též
potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranné prostředky (plovací vesta, vztlakové
prostředky atd.), které závodník používá, odpovídá platným předpisům.

7. Pojištění a zodpovědnost:
-

Loď se účastní závodu na vlastní nebezpečí, náklady a plně odpovídá za škody
způsobené na majetku a zdraví dalších osob. ČSJ ukládá povinnost všem lodím
nebo kapitánům lodě na všech závodech organizovaných pod ČSJ mít uzavřené
pojištění odpovědnosti za škody s pojistnou částkou minimálně ve výši
9 000 000 kč.

-

Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve
spojení se závodem a během této regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoli
této odpovědnosti.

8. Startovné:
-

Poplatek za osobu je 200 Kč.

9. Časový plán závodu:
Dne 12. 8.
-

9:00 – 10:00 registrace závodníků

-

10:15 – zahájení závodu

-

11:00 - vyzývací znamení první rozjížďky

Dne 13. 8.
-

11:00 – ukončení závodu

-

13:00 – předpokládané vyhlášení výsledků

10. Plachetní směrnice:
-

Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům před začátkem závodu.

11. Závodní plocha:
-

Závod se uskuteční na vodní nádrži Slapy.

12. Bodovací systém:
-

Závod bude hodnocen nízkobodovým systémem dle pravidla A2-ZPJ.

13. Doplňkové informace:
-

Lodě a závodníci, kteří nesplní požadavky vypsání tohoto závodu nebudou v žádném
případě do závodu připuštěni.
- Vzhledem k vypsání v režimu VPOZ není pro účast nutné být držitelem licence CSJ
- Licence nenahrazuje lékařskou prohlídku. Potvrzení o zdravotní prohlídce bude
akceptováno i na samostatném tiskopise (formulář F15;
https://www.sailing.cz/dokumenty.php?detail=62)
14. Kontakty:
-

Ředitel závody:

Jaromír Hradecký

-

Hlavní rozhodčí:

Martin Bulíř

jkk@seznam.cz

