
                                                                 Omniplast Cup 2020

Vypsání závodu
sobota a neděle 22.– 23. 8. 2020
Brněnská přehrada, CTL 202143

Pořadatel:  Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, p.s.
Ředitel závodu: Kateřina Fantová, hlavní rozhodčí: Martin Malec

Vypsáno pro lodní třídy:
RsT (Tera) -12mr, RsT  -7P, RsV (Vareo) -7P

1. Pravidla
Závody se konají podle:

 Řádu plavební bezpečnosti
 Závodních pravidel jachtingu a soutěžního řádu ČSJ

2. Podmínky účasti:
 Správně a úplně vyplněná přihláška k závodu
 Zaplacení startovného – bod 5.
 Řádné a platné pojištění lodi dle požadavku uvedeného v soutěžním řádu
 Doklad k lodi dle požadavku LT a Plavební správy

3. Odpovědnost
 Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
 Pořadatel, nebo jakákoli strana podílející se na organizaci závodu, se zříká jakékoli

zodpovědnosti za jakákoli zranění, osobní nebo materiální škodu, ztráty nebo náklady
vzniklé z jakékoliv příčiny, včetně nedbalosti, ve spojení se závodem nebo po závodě.

4. Časový program:
 Příjem přihlášek sobota (22.8.) ………………………   8:30 – 9:30

(elektronická registrace na webu ČSJ je otevřena do 21.8.2020 12:00)
 zahájení závodu ………………………………………. 10:00
 předpokládaný start 1. rozjížďky …………………….. 11:00
 neděle rozjížďky ……………………………………….   9:00 – 13:30
 předpokládané vyhlášení výsledků …………………. do 1 hod po skončení

 protest. času
Závod je vypsán na 9 rozjížděk.

5. Startovné a kempovné:
Startovné:

 RS Vareo …………………    500 Kč
 RS Tera  …………………    500 Kč

Startovné zahrnuje: organizační zajištění závodu,
1x snídaně v klubovně, 1x občerstvení v klubovně



Kempovné (kapacita areálu je omezena):
 Obytné auto …………………  200 Kč / den
 Přípojka elektro …………..…  100 Kč / den
 Stan ………………………..…  zdarma

Bankovní účet pořadatele: 2901578386/2010, variabilní symbol 2143,
do poznámky bankovního převodu vždy, prosím, uveďte lodní třídu a příjmení posádky. V
takovém případě bude přílohou přihlášky výpis z bankovního účtu s uvedením této platby.

Při dotazech nebo pro využití kempovného současně kontaktujte organizační tým na e-mailu
katerina.fantova@lsbrno.cz     . 

Martin Malec, hlavní rozhodčí
Kateřina Fantová, ředitel závodu

mailto:katerina.fantova@lsbrno.cz

