Veterán Cup
CTL:

192127

Termín konání:

22.-23. 6. 2019

Místo konání:

Brněnská přehrada

Pořadatel:

TJ Rapid Brno

VYPSÁNÍ ZÁVODU
1.

Pravidla

Závod bude řízen podle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech
jachtingu. Dále budou v řízení závodu uplatněny tyto dokumenty:
 aktuální Soutěžní řád ČSJ,
 předpisy uvedené v příloze L Soutěžního řádu ČSJ,
 Plachetní směrnice,
 doplňky PS vydané ZK,
 vyhlášky a pokyny ZK.

2.

Kvalifikace, přihláška a poplatky

Závod je otevřen pro závodníky lodních tříd Rac a Bic registrované u ČSJ, je
součástí Regionálního poháru Morava s koeficientem 3.
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 lodí na všech závodech organizovaných pod ČSJ mít uzavřené pojištění
odpovědnosti za škody s pojistnou částkou minimálně ve výši stanovené VV ČSJ (od
1.4.2009 minimálně 9.000.000 Kč). Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za
materiálovou škodu, zranění nebo úmrtí utrpěné ve spojení se závodem, před ním,
v jeho průběhu nebo po něm.
Při prezentaci k závodu předloží závodníci tyto doklady:
 platnou závodní licenci s platnou lékařskou prohlídkou,
 správně vyplněnou a podepsanou přihlášku.
Startovné činí 400 Kč. Protestní lhůta je 30 min., protestní vklad činí 100 Kč.

3.

Program

Registrace: 22.6.2019 8:30-9:30 hod. Závodníci se mohou předem registrovat
na webu ČSJ (www.sailing.cz).
Předpokládaný čas vyzývacího znamení první rozjížďky je v 11:00 hod., další
rozjížďky dle pokynů ZK. Vyzývací znamení poslední rozjížďky bude dáno nejpozději
v 13:00 hod. druhého dne závodu, pokud v té době budou dokončeny minimálně
3 rozjížďky. V opačném případě je možné startovat nejvýše 3. rozjížďku závodu a čas
posledního možného vyzývacího znamení se posouvá na 15:00 hod. druhého dne.
Závod je vypsán na 8 rozjížděk. Pro zachování vypsaného koeficientu jsou nutné
3 platné rozjížďky a 5 startujících lodí.

4.

Plachetní směrnice

Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S – Standardní plachetní
směrnice a doplňujícími plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální
vývěsní tabuli umístěné v klubovně. Přihláškové formuláře budou k dispozici při
registraci. Doplnění pravidla 26 o další zvuková znamení použitím startovacího
zařízení, detailní popis viz plachetní směrnice.

Dodatečné informace:

Ubytování je možné ve vlastním stanu nebo karavanu v areálu loděnice dle pokynů
ubytovatele od pátku (možno již v dopoledních hodinách).

TJ Rapid Brno
www.rapidbrno.wz.cz

