Pozvánka na:

Týden Rozkoše z windsurfingu

Vypsání závodu

:

Pohár Rozkoše 21. 5. – 22.5. 2016

Pořadatel
CTL
Datum
Místo konání
Třídy
Vypsaný koeficient

SK Rozkošní piráti + ČWA , viz . www.surfcentrum.cz
167022
21. 5. – 22.5. 2016
Surfcentrum u Milana, Rozkoš
Fun-7P, Rac-7P, Rsx-7P, Bic-7P
4

Ředitel závodu

Marek Raška
Ivan Žák

Hlavní rozhodčí

Sponzor: Vella Náchod, Pivovar Náchod
Ceny:
Pivovar Náchod
Společná ustanovení:
Závody se konají podle:







Přihlášky:

platných ZPJ
plachetních směrnic – k dispozici v recepci Surfcentra od 20. 5. od 19.oo hod.
doplňků VPS vydaných ZK
předpisů příslušných lodních tříd
tohoto vypsání
vyhlášek a pokynů ZK

se podávají dne 20. 5. od 18.oo do 23.oo hod, 21.5. od 8.oo do 9.oo hod.

Při prezentaci k závodu předloží závodníci tyto doklady:






platnou závodnickou licenci s platnou lékařskou prohlídkou
správně vyplněnou a podepsanou přihlášku
doklad o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škody
přihlášky mládeže musí být podepsány dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka
závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí

Loď se účastní závodu na vlastní nebezpečí, náklady a plná odpovědnost za škody způsobené na majetku a zdraví dalších osob.
ČSJ ukládá povinnost všem lodím nebo kapitánům lodí na všech závodech organizovaných pod ČSJ (koef. K1 a vyšší - včetně VPOZ)
mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody s pojistnou částkou minimálně ve výši stanovené VV ČSJ (od 01/04/2009 = minimálně
9.000.000,-- Kč).

Startovné: činí 200,- Kč
Protesty:

protestní lhůta je 30 minut, protestní vklad činí 300 Kč.

Zahájení, průběh a závěr závodů:




zahajovací nástup: první den závodu v 9.30 hod.
předpokládaný čas vyzývacího znamení první rozjížďky : první den závodu v 10.30 hod.
poslední možný start: start poslední rozjížďky bude uskutečněn nejpozději ve 14.oo hodin druhého dne

Ubytování:

je možné ve vlastním stanu, karavanu nebo autě v areálu Surfcentra
cena za ubytování 200,- Kč noc/1 osoba, + 60 ,- Kč další osoba
Občerstvení: v baru Surfcentra, teplé jídlo, pivo,
Náhrady:

pořadatel neposkytuje náhradu za ztráty a jiné škody. Pobyt na vlastní nebezpečí

Všechny Vás rádi uvítáme a přejeme příjemný pobyt a dobrý vítr do plachet.

