HOP REGATA
Datum: 4.9. – 5.9. 2021
CTL 211626
v lodních třídách

FB, ILCA 6 – 7P a
RS Aero, RS 500 – koef. 1
VYPSÁNÍ ZÁVODU
1.

Místo konání a lodní třídy
Nechranická přehrada,
Vikletice – areál Yacht Clubu Nechranice
GPS 50.3560408N, 13.3997261E
Vypsané třídy:
FB – Pohár ČR koef. 7P
ILCA 6 - Pohár ČR koef. 7P
RS Aero – RS 500 – koef. 1

2.

Pořadatel
Pořadatelem je Yacht Club Nechranice
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:

3.

Pravidla
-

4.

Holub Lukáš
Himmel Jiří

Závod bude řízen podle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech
jachtingu, v případě rozporu mezi českou a anglickou verzí a není možné najít jiné
spravedlivé řešení, anglická verze rozhodne.
Plachetních směrnic
Mezinárodních pravidel lodních tříd
Vyhlášek závodní a protestní komise

Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci. Budou vyvěšeny
na nástěnce u kanceláře závodu.
Počet rozjížděk 8.

5.

Bodovací systém
Bude použit nízkobodový systém, pravidlo A2.

6.

Odpovědnost a pojištění
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody
způsobené na majetku a zdraví dalších osob. Soutěžní řád ČSJ požaduje uzavřít
pojištění ( minimálně 9 000 000 Kč ).
Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti za osobní škodu, zranění nebo smrt
ve spojení s tímto závodem.

7.

Časový plán závodu
Pátek 3.9.2021
18.30 – 20.00
Sobota 4.9. 2021
8.00 – 9.30
10,00 hod
11,00 hod
Neděle 5.9. 2021
8,30 hod
10,00 hod
14,00 hod

Registrace závodníků ve stanu u vody
Registrace závodníků ve stanu u vody
Zahájení závodu – vlajkový stožár u vody
Vyzývací znamení první rozjíždky
Večeře pro závodníky
Skippers briefing
Vyzývací znamení první nedělní rozjíždky
Poslední možný start

Pokud budou odjety pouze 2 nebo 3 rozjíždky, posouvá se možný start do 15,00 hod.
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků.
8.

Přihlášky a registrace
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře a jeho odevzdáním
při registraci, zaplacením startovného a předložením následujících dokladů:
- Závodní licenci pro rok 2021, s platnou lékařskou prohlídkou ( ne starší 1 rok).
- Zahraniční závodníci předloží doklady podle předpisu 19, WS.
- Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (soutěžní řád)
Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat
ustanovení ZPJ a dalších dokumentů platných pro tento závod.
Přihláška závodníků ve věku do 18 let musí být podepsána dospělou osobou, která
přebírá odpovědnost za závodníka.
Podpisující osoba svým podpisem potvrzuje, že plovatelnost lodi a použitých
záchranných vest odpovídají platným předpisům.
Závodníci startují v závodě podle vlastního rozhodnutí. Organizátoři nenesou žádnou
zodpovědnost za osobní škodu nebo zranění ve spojení s tímto závodem.

9.

Startovné a ubytování

startovné jednoposádková loď včetně ubytování je:
a/ nejpozději do 3.9.2021 12.00 800,- Kč
vyplnění přihlášky a zaplacením startovného na https://www.sailing.cz/prihlasky/211626b
b/ na místě při registraci 1.000,- Kč

startovné dvouposádková loď včetně ubytování je:
a/ nejpozději do 3.9.2021 12.00 1.000,- Kč
vyplnění přihlášky a zaplacením startovného na https://www.sailing.cz/prihlasky/211626b
b/ na místě při registraci 1.200,- Kč

10.

Ceny a kategorie
U všech lodních tříd bude vyhlášen první, druhý a třetí závodník v absolutním pořadí.
Vyhlášení jednotlivých kategorii je plně v kompetenci pořadatele.

11.

Doprovodné čluny, vysílačky
Provoz motorových lodí je na Nechranické přehradě zakázán.
Výjimky vyjednává pořadatel závodu v předstihu s příslušnými orgány. Každý
doprovodný člun musí být registrován u organizátora závodu a musí splňovat legislativní
požadavky.
Pokud neexistuje platné povolení pro plavbu doprovodného člunu, nesmí být tento
spuštěn na vodu.
Je doporučeno, aby doprovodná loď měla vysílačku VHF pro komunikaci s
organizátorem závodu či zástupcem lodní třídy.
Pro pátrací a záchranné akce bude závodní komise používat kanál 74.

12.

Souhlas s pořizováním fotografií a videa/filmu

Přihlášením k závodu všichni závodníci souhlasí, že mohou být v průběhu závodu nebo
při využívání zázemí fotografování nebo filmováni a že tyto záznamy mohou být publikovány
bez dalšího souhlasu nebo nároku na kompenzaci.
13.

Reklama
Lodě můžou být povinny nést reklamu dodanou pořadatelem závodu.

Kontakt, informace

E-mail: himmelj@seznam.cz

+420 605 272 723

