Lipenská jízda
datum/ date: 12. - 13. 9. 2015
CTL 151340
v lodních třídách/ in classes: RS 700, RS Feva

místo konání: YK Jestřábí, Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika,
VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE
1.
1.1

Pravidla
Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu.

2.

Pořadatel
Pořadatelem závodu je YK Jestřábí.

3.

Místo závodu a závodní plocha
Zázemí bude v YK Jestřábí. Více informací na: www.kemplipno.cz
Závodní prostor bude jezero Lipno poblíž klubu.

4.

Časový program
Sobota 12.9.2015
Registrace 9:00-10:30
Briefing závodníků, zahájení závodu 11:00
Vyzývací znamení první rozjížďky dne 12:30
Rozjížďky: 12:30 – 18:00
Raut: 19:00 (čas může být změněn dle povětrnostních podmínek)
Neděle 13.9.2015
Briefing závodníků 8:30
Vyzývací znamení první rozjížďky dne 10:00
Rozjížďky 10:00-15:00
Ukončení závodu co nejdříve po dokončení rozjížděk

5.
5.1
5.2

6.
6.1

Oprávnění a závodní licence
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 –
„Kodex oprávnění“.
Ustanovení pro české závodníky: všichni závodníci musí být členové subjektu sdruženého
v Českém svazu jachtingu a musí mít závodní licenci a platnou zdravotní prohlídku ne
starší 12 měsíců.
Přihlášky, Regsitrace a startovné
Předregistrace
Loď se musí předregistrovat nejpozději do 6.9.2015 15:00 (týden před závodem).

Pro předregistraci stačí poslat e-mail nebo sms se jménem kormidelníka.

V případě, že loď nemůže přijet a předregistraci zruší, informujte nás co nejdříve.
Poznámka: předregistrace lodě je nutné m.j. pro přípravu rautu.

6.2

Pořadatel může termín pro předregistraci prodloužit.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod, pokud je předregistrováno méně než 15 lodí.
Registrace lodě
Loď se registruje podáním vyplněné:
- standardní přihlášky ČSJ, nebo
- hromadné přihlášky (viz příloha tohoto Vypsání)
Registrace bude probíhat sobotu v místě závodu (viz program závodu)
Registrační přihláška závodníka, který je mladší než 18 let, musí být podepsána dospělou
osobou, která za daného závodníka přebírá odpovědnost.

6.3

Startovné
Výše startovného je:
pro lodní třídu RS FEVA: 1.200,-Kč/loď
pro lodní třídu RS 700: 900,-Kč/loď
Startovné zahrnuje: kempovné (v karavanu nebo ve stanu), uložení lodí a vleků, parkování
auta, sobotní raut.
Startovné se platí v hotovosti při příjezdu do kempu nebo při registraci.

7.
7.1
7.2
7.3

Počet rozjížděk a bodování
Závod je vypsán na 10 rozjížděk.
Každý den může být uskutečněno nejvýše 5 rozjížděk.
Závod bude hodnocen Nízkobodovým hodnocením podle ZPJ Dodatku A.
Předpokládaný čas pro jednu rozjížďku („target time“) je 35 minut.

8.

Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou k dispozici při registraci.

9.
9.1
9.2

Odpovědnost
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí (viz ZPJ 4).
Loď musí mít platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
s minimální výši pojistného plnění 9.000.000,-Kč. (EUR360.000,-)
Pořadatel nepřijme žádnou odpovědnost za materiální škody, zranění nebo smrt
v souvislosti se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.

9.3

10.

Trenérské čluny
Trenérské čluny se musí registrovat u pořadatele. Postačí zaslání sms nebo telefonát.
Člun musí mít vlajku Hladinové záchranné služby a alespoň jednoho člena posádky
s kvalifikací záchranář nebo asistent HZS (platí pro čluny se spalovacím motorem o
výkonu nad 10kW).

11

Kontakty
Marek Pavlovský, hlavní rozhodčí,
728 936086, mpavlovsky17@gmail.com
Verze: 2015-09-02

