Veterán Cup a Krajský přebor
CTL:

212132

Termín konání:

26.-27. 6. 2021

Místo konání:

Brněnská přehrada

Pořadatel:

TJ Rapid Brno

Hlavní sponzor:

Pivovar Starobrno

VYPSÁNÍ ZÁVODU
1.

Organizace závodu

Všichni účastníci akce se musejí řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními a
splňovat aktuální podmínky pro účast osob na hromadných akcích.
Z podmínek platných od 14.6.2021 na základě MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN mj.
vyplývá následující: Dle bodu I/12 d): Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které
nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a které splňují, s výjimkou dětí do
dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při
vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je po vinna mu splnění
podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu
I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci .
V bodu I/16 jsou stanoveny tyto podmínky pro účast osob na hromadných akcích:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i.
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá
dávka,
ii.
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla
aplikována druhá dávka, nebo
iii.
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID -19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost an tigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou
a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato
skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,
nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Z podmínek platných od 15.6.2021 na základě MZDR 15757/2020-54/MIN/KAN mj.
vyplývá následující: Po celou dobu akce musejí všechny osoby používat respirátor třídy
FFP2 nebo obdobný prostředek, není-li stanoveno MZČR jinak (Platí výjimka pro
závodníky, rozhodčí, trenéry a podpůrné osoby na vodě, na břehu platí povinnost
ochrany dýchacích cest pro všechny osoby).
K organizaci a pokynům bude využito reproduktorů a megafonu . Dokumenty závodu,
sdělení a pokyny ZK budou na elektronické nástěnce „notice board“ na webu ČSJ:
www.sailing.cz/noticeboard/212132

2.

Pravidla

Závod bude řízen podle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech
jachtingu. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí, anglická verze rozhodne.

3.

Kvalifikace, přihláška a poplatky

Závod je určen pro lodní třídy Raceboard a Techno 293 - Course, je krajským
přeborem Jm kraje s koeficientem 4 a součástí Regionálního poháru Morava .
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. Přihlášením k
závodu všichni závodníci souhlasí, že mohou být v průběhu záv odu nebo při využívání
zázemí závodu fotografováni nebo filmováni a že tyto záznamy mohou být publikovány
bez dalšího souhlasu nebo nároku na kompenzaci.
Lodě se mohou přihlásit vyplněním přihlášky na www.sailing.cz/prihlasky/212132 do
25.6.2021 20 hod, nebo vyplněním přihlášky v době registrace. Při registraci musí každá
loď potvrdit přihlášku lodě a pro všechny závodníky mladší než 18 let musí být
předloženo nebo potvrzeno vyplněné prohlášení rodičů/odpovědné osoby.
Startovné činí 500 Kč. Startovné je možné zaplatit při přihlášení na webu ČSJ pomocí
platební brány, nebo v hotovosti v době registrace.

4.

Časový plán

Registrace: 26.6.2021 8:30-9:30 hod.
Předpokládaný čas vyzývacího znamení první rozjížďky je v 11:00 hod., další
rozjížďky dle pokynů ZK. Poslední den závodu nebude žádné vyzývací znamení dáno po
14:00. Závod je vypsán na 8 rozjížděk. Pro platnost závodu musí být dokončena alespoň
jedna rozjížďka, pro zachování vypsaného koeficientu jsou nutné 3 platné rozjížďky a
5 startujících lodí.

5.

Plachetní směrnice

Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S – Standardní plachetní
směrnice a doplňujícími plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální
vývěsní tabuli. Doplnění pravidla 26 o další zvuková znamení použitím startovacího
zařízení, detailní popis viz plachetní směrnice.

Dodatečné informace:

Ubytování je možné ve vlastním stanu nebo karavanu v areálu loděnice dle pokynů
ubytovatele od pátku.
TJ Rapid Brno

