VĚSTONICKÁ VENUŠE – CZECH SUPERCUP
v lodních třídách

Rac, Bic
datum: 16. – 17. 5. 2020

CTL 202110
místo konání Nové Mlýny, YC Dyje, Pavlov,

VYPSÁNÍ ZÁVODU
V rámci akce bude účastno maximálně 100 osob (do tohoto počtu se započítává celkový počet závodníků,
doprovodu, rozhodčích a záchranářů) - závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci, kteří se předregistrovali.
Oficiální zahájení závodu je zrušeno a nebudou organizovány briefingy se závodníky, v případě nutnosti bude
dodržován odstup mezi jednotlivými osobami minimálně 2 m. Při vyhlášení výsledků závodu budou závodníci a
doprovod rozmístěni v předepsaných odstupech a ke stupňům vítězů se na vyzvání ZK dostaví pouze
vyhlašovaní závodníci. K organizaci a pokynům bude využito reproduktorů a megafonu. Dokumenty závodu,
sdělení
a
pokyny
ZK
budou
na
elektronické
nástěnce
Noticeboard
na
webu
ČSJ:
www.sailing.cz/noticeboard/202110. Pro všechny přítomné osoby platí dodržování následujících povinností:
a) na břehu bude zachován odstup mezi jednotlivými osobami minimálně 2 metry a všechny přítomné osoby vč.
závodníků jsou povinny používat roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest (nos, ústa), na vodě závodníci
mít roušku nemusí, všechny ostatní osoby ano
b) na břehu umístit lodě tak, aby byl mezi nimi rozestup minimálně 2 metry
c) při výjezdu na vodu a návratu z vody dodržovat rozestup mezi loděmi minimálně 2 metry
1.

MÍSTO KONÁNÍ

Místem konání je YachtClub Dyje, Nové Mlýny – Pavlov, Česká republika
2.

LODNÍ TŘÍDY A KOEFICIENTY

Závod je určen pro lodní třídy:
Bic-7P, Rac-7P, Fus-7P
3.

POŘADATEL

YachtClub Dyje z.s.

4.

KATEGORIE REKLAMY

Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům World Sailing předpisu 20 – „Reklamní kodex“.
V plachetnicích může být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu po stranách trupu.
5.

PRAVIDLA

Závod bude řízen pravidly, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu (ZPJ)
6.

ÚČAST

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky World Sailing předpisu 19 – „Kodex
oprávnění“.
7.

PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE

Závodníci se povinně předregistrují k závodu na webu ČSJ na adrese https://www.sailing.cz/prihlasky/202110.
Počet závodníků je usnesením vlády ČR č. 490 ze dne 30. dubna 2020 omezen, proto si pořadatel vyhrazuje
právo ukončit kdykoliv předregistrace závodníků v případě, že bude dle pořadatele naplněn maximální počet
přihlášených závodníků, který je nižší než 100 z důvodu účasti doprovodu nezletilých závodníků. (V případě
potíží s předregistraci se obraťte na Kateřinu Nedbalcovou, kontakt uveden v bodu 20. tohoto Vypsání). O
případném ukončení předregistrace bude pořadatel informovat na elektronické nástěnce Noticeboard a
sdělením na webu ČSJ. Registrace bude ukončena povinným vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a
jeho odevzdáním při registraci, doložením úhrady startovného startovného a předložením následujících
dokladů:
- Doklad o zaplacení startovného
- Závodní licencí pro rok 2020, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku.
- Potvrzení (pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
Přihláška musí být podepsána závodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních
pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro tento závod.
Přihláška závodníků ve věku do 18 let musí být podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za
závodníka.
Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník
používá, odpovídá platným předpisům.
8.

STARTOVNÉ

500,- Kč
Startovné se platí převodem na bankovní účet pořadatele YC Dyje Břeclav, z.s., číslo účtu
1380197339/0800. Jako variabilní symbol uveďte pro tento závod číslo 99 a registrační číslo závodníka.
Ve zprávě pro příjemce musí být vyznačeno, že se jedná o startovné. Ve výjimečných případech lze
startovné zaplatit platební kartou na recepci YC.
Startovné nezahrnuje poplatky za vstup na sportoviště a pobyt na středisku YC Dyje.
9.

MĚŘENÍ

Náhodné kontrolní měření může být provedeno na kterékoliv lodi, jejích plachtách a výstroji a v kterékoliv době
během konání závodu.
10.

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

Sobota 16. 5. 2020
8.30 – 9.30
Registrace závodníků
11.30
Vyzývací znamení 1. rozjížďky dne
Neděle 17. 5. 2020
Vyzývacího znamení první rozjížďky dne podle pokynů závodní komise
Vyhlášení výsledků
Žádná rozjížďka nebude startována v neděli 17. 5. 2020 po 15:00 hod.
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků

11.

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 poblíž kanceláře ZK.
12.

ZÁVODNÍ PLOCHA

Závod se uskuteční na ploše přehrady Nové Mlýny.
13.

BODOVACÍ SYSTÉM

Bude užit nízkobodový systém, pravidlo A4 ZPJ.
14.

PROTESTNÍ KOMISE

Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti YC Dyje.
15.

CENY A KATEGORIE

Pro budou uděleny ceny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí a v kategoriích dle účasti závodníků.
16.

TELEVIZE A MÉDIA

Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli
náhrady.
17.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady a plně odpovídají za škody způsobené na
majetku a zdraví dalších osob. Všichni závodníci mají povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody
s pojistnou událostí ve výši minimálně 9.000.000 Kč. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní
škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem, a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv
zodpovědnosti.
18.

DOPROVODNÉ ČLUNY

Na vodní ploše Nové Mlýny je povoleno používání motorových člunů se spalovacími motory o výkonu nejvýše
10 kW. Doprovodné čluny se musí registrovat u pořadatele. Kotvení motorových člunů je zpoplatněno podle
platného ceníku YC.
19.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ředitel:
Jiří Krabička
Hlavní rozhodčí:
Zdeněk Vykydal
Předseda protestní komise: Marek Pavlovský
20.

KONTAKT

Kateřina Nedbalcová
e-mail: nedbalcova@vri.cz, mobil: 728 943 327

