Vypsání závodu CTL 142106

MEMORIÁL HYNKA ŠVÉDY
2014
Termín, místo konání
26. 4. – 27. 4. 2014
Jedovnice – rybník Olšovec – ulice Kopeček (až na úplném konci ulice)
GPS: [N 49°19.99803', E 16°45.84225'] [49°19'59.882"N, 16°45'50.535"E] [49.3333006N, 16.7640375E]

Vypsané třídy
Evropa- 3M,Vaurien– 3M

Pořadatel
Pořadatelem závodu je Jachetní klub Olšovec , o.s.

Pravidla
Závod bude řízen podle:
 závodních pravidel ISAF, ve znění platném ke dni pořádání závodu
 vypsání závodu
 plachetních směrnic
 mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd
 vyhlášek závodní komise a protestní komise
 národních předpisů ČSJ

Kategorie reklamy




Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 – „Reklamní kodex“.
Loď, která nese vlastní reklamu, musí vlastnit licenci podle Individuálního reklamního
licenčního systému, pokud byl zaveden jejím národním svazem (předpis ISAF 20.4.3).
Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po
stranách trupu.

Časový plán závodu
SOBOTA
(26. dubna 2014)
8:00 – 9:30
Registrace
10:00
Zahajovací nástup
11:00
Start první rozjížďky
NEDĚLE
(27. dubna 2014)
10:00
Start 1. rozjížďky druhého dne
14:00
Poslední možný start rozjížďky 2. dne závodu
Vyhlášení výsledků
Plánuje se 8 rozjížděk v průběhu dvou dnů. Žádná rozjížďka nebude v neděli startována po 14. hodině.

Účast
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 – „Kodex
oprávnění“.

Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci.

Přihlášky, registrace, startovné
Přihlášky se budou vyplňovat a podávat na místě při registraci.
Při registraci závodník:
 vyplní přihlášku
 zaplatí startovné,
 předloží závodní licenci ČSJ pro rok 2014 s potvrzením o lékařské prohlídce, ne starší
jednoho roku
 předloží platný certifikát o proměření lodi
 podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení Základních pravidel jachtingu a
dalších dokumentů, které jsou platné pro závod.
U závodníka mladšího 18 let bude přihláška při registraci 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.
Startovné: 300,-Kč / závodník.
Startovné musí být zaplaceno při registraci. Startovné zahrnuje účast v závodě a ubytování v areálu JK
Olšovec, o.s.
Žádáme všechny závodníky, aby se přihlásili dostatečně dopředu prostřednictvím detailu závodu na
stránkách ČSJ (http://www.sailing.cz/prihlaska.php?detail=142106). Stejně tak žádáme
závodníky, kteří se přihlásí prostřednictvím těchto stránek a závodu se rozhodnou nezúčastnit, aby se i
odhlásili.

Ceny a kategorie
Ceny budou na Memoriálu Hynka Švédy uděleny za první, druhé a třetí místo v každé lodní třídě v
absolutním pořadí.
Závodníkům, kteří se nedostaví na slavnostní vyhlášení výsledků, nebudou ceny předány.

Bodovací systém
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.

Odpovědnost a pojištění
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za
osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem, a před, během regaty a po regatě. Pořadatel
se zříká jakékoliv zodpovědnosti. Závodník je povinen mít uzavřenou pojistku dle soutěžního řádu ČSJ
(min. 9 000 000,- Kč).

Podpůrné lodě
Na rybníku Olšovec není povolen provoz motorových člunů se spalovacími motory. Na vodní ploše
budou povoleny jen záchranné a doprovodné lodě organizátora závodu.

Ubytování
Ubytování ve vlastních prostředcích (stany, karavany, obytná auta) je zajištěno v areálu loděnice JK
Olšovec, o.s.. Poplatky za ubytování jsou součástí startovného.

Kontakt, informace
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:

Robert Šebek (robca.sebek@gmail.com ; tel.: 602 765 864)
Taťána Šmoldasová
Dana Kubíková

