Doplňující plachetní směrnice pro závod

Bleděmodrá stuha Plumlova 2021

CTL 212203
Termín: 29. – 30. 5. 2021
Místo konání: Chomoutov, Česká republika
Pořadatel: JACHT KLUB Prostějov, spolek
Lodní třídy: Fin-3M, Q-3M
1. Změny
1.1. Plachetních směrnic: Jakékoli změny plachetních směrnic budou vyvěšeny nejpozději 45 minut před tím, než
vstoupí v platnost, s výjimkou, že jakákoli změna časového plánu bude vyvěšena nejpozději do 21. hodin
předchozího dne.
1.2. Závodních pravidel: Všechny dvouotáčkové tresty jsou nahrazeny tresty jednootáčkovými. Toto je změna
pravidla 44.1 ZPJ.
2. Znamení dávaná na břehu
2.1. Znamení dávaná na břehu budou vztyčena na vlajkovém stožáru umístěnému na u terasy jachtklubu.
2.2. Když je vlajka AP vyvěšena na břehu, je „1 minuta“ zaměněna za „ne méně než 30 minut“ v závodním
znamení AP.
3.

Časový plán rozjížděk
3.1. Počet plánovaných rozjížděk pro všechny lodní třídy 6. Pro platnost závodu musí být uskutečněna aspoň
jedna rozjížďka.
3.2. Časový plán
Sobota 29. 5. 2021:
8.30 – 9.30
registrace závodníků
10.30
zahajovací ceremoniál
11.30
vyzývací znamení první rozjížďky dne
start dalších rozjížděk dle rozhodnutí ZK.
Neděle 30. 5. 2021
10.00
vyzývací znamení první rozjížďky dne
Start dalších rozjížděk dle rozhodnutí ZK.
Vyzývací znamení v neděli 30. 5. 2021 nebude dáno po 15. hod.
Vyhlášení výsledků a ukončení závodu.

4. Vlajky tříd
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5. Dráhy
5.1. Dráha a pořadí 1. startu dne
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5.2. Obeplouvání značek dráhy pravobokem bude signalizováno zelenou vlajkou.
5.3. Zakázaná oblast je vymezena bójkami.
6. Značky
6.1. Barva bójek nejsou významné (mohou být jiné).
6.2. Bójka 1Q bude umístěna pod značkou 1 (bude blíž startovní/cílové čáře).
6.3. Startovní značka bude bójka se žlutým praporkem.
6.4. Cílová značka bude bójka s modrým praporkem. Modrá vlajka na lodi závodní komise nebude jako znamení
závodu použita.
6.5. Číselné označení na značkách není významné, rozhodující je dráha uvedená v těchto směrnicích.
7. Start
7.1. Loď startující později než 4 minuty po svém startovním znamení bude bodována jako loď nestartující (DNS).
To je doplnění pravidla A5.
8. Časové limity NEJSOU
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9. Bodování
9.1. Pokud budou dokončeny méně než 4 rozjížďky, bodové hodnocení lodě bude součet hodnocení v
jednotlivých rozjížďkách.
9.2. Pokud budou dokončeny 4 a více rozjížďky, bodové hodnocení lodě bude součet hodnocení v jednotlivých
rozjížďkách s vyškrtnutím jednoho nejhoršího výsledku.
10. Bezpečnost
Závodníci mladší 18 let jsou povinni mít řádně upevněnou záchrannou vestu od vyplutí do přistání. Výjimkou
jsou úkony nezbytné k vykonání fyziologických potřeb a převlékání. Tato výjimka platí pouze za předpokladu, že
loď není závodící. Nedodržení tohoto ustanovení může mít za následek diskvalifikaci po projednání. V případě
nepříznivého počasí nebo jakékoli nebezpečné situace bude uplatněno pravidlo 37 ZPJ vyvěšením vlajky „V“ –
ZÁCHRANA.
11. Doprovodné čluny nejsou na vodní ploše povoleny.

Prostějov 21. 5. 2021

Hana Kýrová, hlavní rozhodčí
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