Veterán Cup
CTL:

222132

Termín konání:

2.-3. 7. 2022

Místo konání:

Brněnská přehrada

Pořadatel:

TJ Rapid Brno

VYPSÁNÍ ZÁVODU
1.

Organizace závodu

Všichni účastníci akce se musejí řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními platnými
v době jejího konání. K organizaci a pokynům bude využito reproduktorů a megafonu .
Dokumenty závodu, sdělení a pokyny ZK budou na elektronické nástěnce „notice board“
na webu ČSJ: www.sailing.cz/noticeboard/222132

2.

Pravidla

Závod bude řízen podle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech
jachtingu 2021-2024 – Edice pro okruhové závody windsurfingu (WCR).
V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má přednost anglická verze. V případě
rozporu mezi Vypsáním závodu, Plachetními směrnicemi nebo jakýmkoli dalším
dokumentem řídícím závod, mají přednost Plachetní směrnice. Toto je změna pravidla
WCR 63.7. Platí Národní předpisy.

3.

Kvalifikace, přihláška a poplatky

Závod je určen pro lodní třídy Raceboard a Techno293, je součástí Regionálního
poháru Morava s koeficientem 3. Závodníci se účastní závodu zcela na svoji vlastní
odpovědnost, viz pravidlo WCR 3 - Rozhodnutí závodit. Pořadatel, Závodní komise,
Protestní komise nebo jiné strany a osoby, které se podílí na organizaci závodu,
nepřijmou odpovědnost za materiální škody nebo zranění a smrt ve spojení ať přímém
nebo nepřímém se závodem. Přihlášením k závodu všichni závodníci souhlasí, že mohou
být v průběhu závodu nebo při využívání zázemí závodu fotografováni nebo filmováni a
že tyto záznamy mohou být publikovány bez dalšího souhlasu nebo nároku na
kompenzaci.
Lodě se mohou přihlásit vyplněním přihlášky na http://www.sailing.cz/prihlasky/222132
do 1. 7. 2022 12 hod, nebo vyplněním přihlášky v době registrace. Při registraci musí
každá loď potvrdit přihlášku lodě a pro všechny závodníky mladší než 18 let musí být
předloženo nebo potvrzeno vyplněné prohlášení rodičů/odpovědné osoby.

Startovné činí 500 Kč. Startovné je možné zaplatit při přihlášení na webu ČSJ pomocí
platební brány, nebo v hotovosti v době registrace. Protestní vklad činí 500 Kč (pravidlo
WCR 61.4 vložené národními předpisy nebude uplatněno).

4.

Časový plán

Registrace: 2. 7. 2022 8:30-9:30 hod.
Předpokládaný čas vyzývacího znamení první rozjížďky je v 11:00 hod., další
rozjížďky dle pokynů ZK. Poslední den závodu nebude žádné vyzývací znamení dáno po
14:00, pokud budou dokončeny alespoň 3 rozjížďky pro každou třídu, jinak se tento čas
prodlužuje na 15:00. Závod je vypsán na 8 rozjížděk. Pro platnost závodu musí být
dokončena alespoň jedna rozjížďka, pro zachování vypsaného koeficientu jsou nutné
3 platné rozjížďky a 5 startujících lodí.

5.

Plachetní směrnice

Plachetní směrnice budou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli nejpozději v čase
registrace. Doplnění pravidla WCR 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.
V rámci programu akce Ignis Brunensis bude nad vodní plochou v sobotu ve 22:30
hod. 3. soutěžní ohňostroj Theatrum Pyroboli Česko „Labyrint lidských životů“ a
předtím ve 21:45 světelná show s 200 drony „Elementy“.
TJ Rapid Brno

