Plachetní směrnice

JESENICKÝ POHÁR IV.
20. 6. 2020
Q-1, L47-1

1. Pravidla
Závod bude řízen pravidly, jak jsou definována v Závodních pravidlech jachtingu,
soutěžním řádem jachtingu, plachetními směrnicemi a vyhláškami hlavního rozhodčího.

2. Vyhlášky pro závodníky
Budou umístěny na nástěnce u kanceláře Jachtklubu Sokolov.

3. Změny plachetních směrnic
Jakékoliv změny plachetních směrnic budou vyvěšeny nejpozději v 9:00 dne, ve kterém
vstoupí v platnost, s tou výjimkou, že jakákoliv změna časového plánu rozjížděk bude
vyvěšena do 20:00 přede dnem, kdy nabude platnosti.

4. Znamení dávaná na břehu
Znamení dávaná na břehu budou vztyčena na vlajkovém stožáru u mola.

5. Časový plán rozjížděk
Závod je vypsán na 5 rozjížděk.
Start první rozjížďky je naplánován na 20. 6. 2020 v 10:30, poslední možný start je v 18:00.

6. Vlajky tříd a pořadí startů
Vlajky tříd budou používány takto:
Q
vlajka třídy
L47
vlajka Laser
Pořadí startů jednotlivých tříd bude vlajkováno.

7. Značky dráhy, startovní a cílová čára
Značka číslo 1
Značka číslo 2
Značka číslo 3
Startovní čára
Cílová čára

oranžový válec
oranžový válec
oranžový válec
motorový člun + žlutý balón
motorový člun + žlutý balón

8. Dráhy jednotlivých tříd
Závodní dráha bude postavena s ohledem na možnosti ve tvaru trojúhelníku a karuselu:
Lodě tříd Q a L4,7 pojedou 2 kola, tj. start - 1,2,3 – 1,3 – cíl.
Při zkrácení během startovní procedury se rozjížďka zkracuje o 1 celé kolo.

9. Bodování
Bude použit nízkobodový bodovací systém.

10.Bezpečnostní předpisy
Loď, která vzdá rozjížďku, to musí oznámit v kanceláři závodní komisi, jakmile to bude možné.

11.Zřeknutí se odpovědnosti
Závodníci se zúčastní regaty zcela na vlastní zodpovědnost. Viz pravidlo 4, rozhodnutí o závodění.
Pořadatel nepřijme žádnou odpovědnost za materiálovou škodu, zranění nebo úmrtí utrpěné ve
spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.

Jesenice dne 16. 6. 2020

Hlavní rozhodčí: Josef Skala

