
   Vypsání závodu plachetnic

      Memoriál Tomáše Dymáka 2020
            pohárový závod lodní třídy Pirát

CTL 201904

Pořadatel Yacht Club Vysoké Mýto

Datum konání 30.5. - 31.5.2020

Místo konání přehrada Seč - Ústupky

Lodní třídy Pir-7P, Evr-2, Fin-2, Las-2, Q-2, RsF-2, Fb-1

Pravidla Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF 2013-2016, včetně

dodatků, Plachetních směrnic, vypsání závodu, pravidel tříd

a vyhláškami závodní komise. Hodnocení dle ZPJ 2013-2016, 

dodatek A

Přihlášky Budou přijímány v první závodní den od 9:00 do 10:30 hodin.

Přihlášky mládeže musí být podepsány dospělou osobou, která

přebírá odpovědnost za závodníka. Závodníci se účastní závodu na

vlastní nebezpečí a odpovědnost

Program 9:00 - 10:30 registrace závodníků

11:30 - nástup závodníků

12:30 - pravděpodobný start 1. rozjížďky

Závod je vypsán na 7 rozjížděk

Poslední možný start rozjížďky 31.5.2020 ve 14:00 hodin

Startovné (za loď) LT:Q                 100,- Kč          LT: RsF       200,- Kč

LT: E, F, Las     250,- Kč          LT: P, FB     500,- Kč

Podmínky účasti Závodu se mohou zúčastnit jen závodníci s platnou závodní licencí

na rok 2020, platným dokladem o zdravotní prohlídce a dokladem

o pojištění odpovědnosti za způsobené škody

Organizační tým ředitel závodu             Steiner Jiří      

organizace závodu      Drábek Martin jun.  734 514 347

hlavní rozhodčí           Drábek Martin sen.

Hladinová záchranná služba Yacht Club Vysoké Mýto

Ubytování není možné zajistit

Ostatní Závody se budou konat za dodržování opatření ČSJ č. KZ 2/2020,

platné od 25.5.2020, které nařizuje plnit povinnosti stanovené

usnesením vlády ČR č. 555 ze dne 18.5.2020

Vyloučení odpovědnosti Pořadatel se zříká jakékoli odpovědnosti za ztráty a jakékoli škody na zdraví a 

majetku, vzniklé v souvislosti s tímto závodem. Každý závodník startuje 

výhradně na svoje náklady, riziko a nebezpečí

Poznámka Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni se řídit zákonem 

č.114/1995 Sb. O vnitrozemské plavbě a jeho platnými provádějícími vyhláškami.

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

(koef.1 a vyšší, včetně VPOZ) uzavřené pojištění odpovědnosti za škody s

pojistnou částkou min. ve stanovené výši VV ČSJ (k 1.4.2009 je min.částka

9.000.000,-Kč


