Vypsání závodu – 24 hodin Velkého Dářka
Pořadatel:
CTL:
Datum:
Místo konání:
Lodní třídy:
Vypsaný koeficient:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:

Yacht Club Velké Dářko
212011
31. 7. - 1. 8. 2021
Loděnice YC Velké Dářko
Raceboard
Rac-1
Radim Kamenský
Pavel Kamenský st.

Společná ustanovení
Závody se konají podle:
• závodních pravidel jachtingu pro rok 2021-2024 (ZPJ) včetně dodatků a změn
• platného soutěžního řádu ČSJ
• všeobecných plachetních směrnic
• předpisů příslušných lodních tříd
• tohoto vypsání
• vyhlášek a pokynů ZK.
Závody se vypisují pro závodníky registrované u ČSJ.

Přihlášky
Při prezentaci k závodu předloží závodníci tyto doklady:
• platnou závodnickou licenci s platnou lékařskou prohlídkou
• správně vyplněnou a podepsanou přihlášku
• vyplněné čestné prohlášení v souvislosti s Mimořádným opatřením č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 8. 6.
2021

Časový plán závodu
Celkový čas závodu je 24 hodin.
Sobota 31. 7. 2021
9:30 - 10:30
11:00
12:00
19:00

Příjem přihlášek v klubovně loděnice
Nástup k zahájení závodu
Start závodu od břehu
Ukončení rozjížďky dne

Neděle 1. 8. 2021
8:00
12:00

Začátek rozjížďky dne
Ukončení rozjížďky dne
Slavnostní ukončení s vyhlášením výsledků

Startovné, protesty
Startovné činí pro všechny závodníky 100,- Kč. Protestní lhůta je 30 min. Protestní vklad činí 500,- Kč.

Trať
Trať bude vyznačena dvěma bójkami. V závodu se počítá celkový počet dokončených ujetých kol.

Zodpovědnost a pojištění
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni řídit se Řádem plavební bezpečnosti. Pořadatel nepřijme
žádnou odpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během závodu nebo po závodě.
Všechny lodě nebo kapitáni lodí mají povinnost mít na všech závodech organizovaných pod ČSJ (Koeficient 1 a vyšší včetně VPOZ) uzavřené pojištění odpovědnosti za škody s pojistnou částkou minimálně ve výši stanovené VV ČSJ (k 1.
4. 2009 - minimálně 9.000.000,- Kč).

Ubytování
Ubytování je možné ve vlastním stanu nebo karavanu v areálu Yacht Clubu Velké Dářko za ceny platné pro rok
2021.
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