VYPSÁNÍ ZÁVODU
Název závodu
Termín
Předpověď počasí
CTL
Lodní třídy
Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Startovné
Počet rozjížděk
Časový rozvrh

Přátelská regata
29.8.-30.8.2020
bude překvapivě fajné počasí s větrem pro všechny věkové kategorie a zdatnost
CTL 202417
RS Tera Sport - 4K, 3M / Kajutové plachetnice - 1
Ivan Chlubna
Jaromír Kuřava
50,- Kč za loď
maximálně 6
29.8.2020
10:00 – briefing kapitánů a posádek
12:00 – start první rozjížďky
30.8.2020
14:00 - možný start poslední rozjížďky

Společná ustanovení
Pořadatel závodu: Klub jachtingu Těrlicko, z.s.
Místo konání : Areál loděnice Klubu jachtingu Těrlicko na Těrlické přehradě, Promenádní 12/2, Těrlicko,
kontakt: +420 602568113, jachting.terlicko@gmail.com

Ustanovení :
⮚ Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF2017-2020, jejich dodatků a všech jejich změn schválených
ISAF, Plachetních směrnic, Vypsání závodu, Vyhlášek závodní komise, Předpisy lodních tříd, dokumentů Českého
svazu jachtingu.
⮚ Diplomy budou uděleny všem zúčastněným.
⮚ Bodování - bude použit tzv. nízkobodový systém. Vyhodnocení kajutových plachetnic bude dle Směrnice ČSJ C10
⮚ Podmínky účasti :
- Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Podáním podepsané přihlášky oběma závodníky na tento závod prohlašuji, že se u mne neprojevily v
posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění, např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta
chuti a čichu, apod a nebyl jsem v minulých dvou týdnech v blízkém kontaktu s pacientem s prokázanou
nákazou COVID virem
- Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se kormidelník zavazuje, že bude dodržovat ustanovení
Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné. U závodníka mladšího 18 let musí být
přihláška 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.
- Správně vyplněná přihláška a zaplacené startovné.
⮚ Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijímá žádnou zodpovědnost za osobní škodu
na materiálu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během závodu a po závodě.

Pořadatel varuje účastníky, že pravděpodobně utrpí nezapomenutelné
zážitky, které mohou zanechat trvale fajné následky na jejich duševním
zdraví !

☺

