MODRÁ STUHA BEZDREVA - 2021

v lodních třídách
Cadet - 7P , Pirát - 7P
05. - 06. 06. 2021
BEZDREV – JACHETNÍ ODDÍL SLAVOJ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, z.s.
CTL – 211302
VYPSÁNÍ ZÁVODU
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Organizing authority and Venue
Organizing authority (OA)
JO SLAVOJ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, z.s.
Hluboká nad Vltavou 61
373 41 Hluboká nad Vltavou
in cooperation with Czech Sailing Association
(CSA).
Venue: BEZDREV, Czech Republic
https://goo.gl/maps/fkivcpsMs9BLug4t5

Pořadatel a místo konání
Pořadatel
JO SLAVOJ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, z.s.
Hluboká nad Vltavou 61
373 41 Hluboká nad Vltavou
ve spolupráci s Českým svazem jachtingu.

Rules
The regatta will be governed by the rules as defined
in the Racing Rules of Sailing (RRS)
If there is a conflict between Czech and English text
and no other fair solution is to be found, the
English text will take precedence

Pravidla
Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno
v Závodních pravidlech jachtingu.
V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí a
není možné najít jiné spravedlivé řešení, anglická
verze rozhodne.

Eligibility and Entries
The regatta is open to all boats of the
CADET-7P, PIRÁT-7P
Eligible boats may enter by:
(a) completing the on-line entry form on the
event website:
https://www.sailing.cz/noticeboard/21130
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no later than 04.06.2021 12:00:00
or (b) completing the entry form in the Race
Office during the Registration.
Entry fee
LT Pirat, Cadet - 25EUR / 600Kč

Přihlášky
Závod je určen pro lodní třídy:
CADET-7P, PIRÁT-7P
Lodě se mohou přihlásit:
(a) vyplněním přihlášky na webových
stránkách závodu:
https://www.sailing.cz/noticeboard/2113
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nejpozději do 04.06.2021 12:00:00
Nebo (b) vyplnění přihlášky v kanceláři závodu
v době registrace.
Startovné
LT Pirat, Cadet - 25EUR / 600Kč

Race Schedule
Regatta schedule is shown in Appendix B of this
NoR.

Časový program
Časový program závodu je uveden v Příloze B
tohoto Vypsání závodu.

Místo konání: BEZDREV, Česká republika
https://goo.gl/maps/fkivcpsMs9BLug4t5

REGATTA SCHEDULE / PROGRAM ZÁVODU
Sobota 05.06.2021
8:30 - 9:30
10:00
11:00

Registration
Opening ceremony and competitors briefing
Warning signal

Registrace
Zahájení a briefing závodníků
Vyzývací znamení

Neděle 06.06.2021
10:00
14:00
16:00

Warning signal
No warning signal after this time
Closing ceremony

Vyzývací znamení
Poslední možný start
Vyhlášení výsledků

ODPOVĚDNOST
Závodníci se účastní závodu zcela na svoji vlastní odpovědnost. Viz pravidlo 3 ZPJ, Rozhodnutí závodit.
Pořadatel, Závodní komise, Protestní komise nebo jiné strany a osoby, které se podílí na organizaci
závodu, nepřijmou odpovědnost za materiální škody nebo zranění a smrt ve spojení ať přímém nebo
nepřímém se závodem.
LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See RRS 3, Decision to Race. OA, the Race
Committee, the Protest Committee and any other parties and/or persons involved in the organization of
the races and persons who are being used by these parties, will not accept any liability for material
damage or personal injury or death sustained, direct or indirect, in conjunction with or prior to, during, or
after the regatta.
Informace
Josef Sivý
Tel: +420 606 413 322
e-mail: josef.sivy@post.cz
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