Pozvánka a vypsání závodu

Dářkovská „50“
CTL 107026
Název závodu:
Dářkovská „50“
Místo konání:
Velké Dářko, YC Velké Dářko
Pořadatel:
ČWA, YC Velké Dářko
Datum závodu:
25.9.-26.9.2010
Lodní třídy:
RAC, FUN
Vypsaný koeficient:
5
Počet rozjížděk:
5
Závod je součástí série závodů: Senior Cup.
Důležité osoby závodu:
Technický ředitel:
Roman Hrubý
(oslavenec - 50)
Personální ředitel:
Petr Rott
(oslavenec - 50)

Asistent ředitelů, hlavní měřič: Lubomír Mielec
(oslavenec - 60)
Hlavní rozhodčí:
Václav Vrba
V případě nouze vás zachrání YC Velké dářko.
Ubytování v areálu loděnice YC Velké dářko.
Závod se jede podle závodních pravidel ISAF 2009-2013, Soutěžního řádu ČSJ, předpisů ALT, plachetních směrnic a
jejich příloh, tohoto vypsání, vyhlášek HR a pravidel oslavenců (oslavenec má vždy přednost)
Loď se účastní závodu na vlastní nebezpečí, náklady a plně zodpovídá za škody způsobené na majetku i zdraví
dalších osob. ČSJ ukládá povinnost všem lodím nebo kapitánům lodí na všech závodech organizovaných pod ČSJ
(koeficient K1 a vyšší – včetně VPOZ) mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody.

Jaké papírky budete určitě potřebovat: Závodní licenci ČSJ s lékařskou
prohlídkou pro tento rok, průkaz ČWA, u neregistrovaných závodníků doklad
nebo prohlášení o zdravotní způsobilosti.
Startovné:

- 1Kč (pro závodníky přihlášené do 20.9.2010 na e-mailu:
romanhrom@volny.cz, přihláška ZDE:
Pro závodníky přihlášené na místě startovné 500 Kč.
Protestné:
3000 Kč
Časový plán závodu:
Pátek 24.9.2010:
16:00-24:00

Sobota 25.9.2010:
8:00-11:00

11:15
12:00-13:00
13:30

17:00- ????

příjezd závodníků, ubytování, zaparkování
uvítací raut v areálu loděnice & drobná „kalbička“,
přivítáme vaše hudební nástroje a muzikální
dovednosti
snídaně, registrace závodníků & přihlášení do
závodu (zúčastnit se mohou i neregistrovaní)
v prostoru restaurace „OBČERSTVENÍ NA HRÁZI“,
která bude celodenně rezervována pro účastníky
závodu a jejich doprovody
nástup, zahájení závodu – drobné popovídání o
závodě a organizaci
oběd
start první rozjížďky, další starty podle pokynů
závodní komise – předpoklad
(3-4 rozjížďky nonstop)
grilované selátko, večerní raut, hudba k poslechu i
tanci, přijímání darů
(ne dříve)

Neděle 26.9.2010:
10:00
start další rozjížďky
14:30
poslední možný start (při odjetí minimálně 3 rozjížděk
bude závod ukončen ve 13:00)
Ukončení závodu proběhne 1 hodinu po dojetí poslední rozjížďky,
případně nejpozději posledním možným startem.
Organizační pokyny:
První tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny. Součástí startovného
pro závodníky, doprovod a technický personál je: uvítací raut včetně tekutin
v areálu loděnice, v sobotu celodenní obživa v prostoru „OBČERSTVENÍ NA
HRÁZI“, která je nekuřácká a pro nás rezervovaná.
Náhradní soutěžní program v případě špatných povětrnostních podmínek bude
zajištěn, bude následovat ohňostroj (když nebude pršet). Náhradní program
bude upřednostněn, pokud teplota vzduchu bude nižší než 13°C.
Všechny příznivce windsurfingu zvou na závod oslavenci Roman a Petr, pod
dohledem zkušeného veterána Luboše.

