MODRÁ STUHA HRACHOLUSKY
Hracholusky

5.-6.7.2021

CTL 211404

Vypsání závodu
Pořadatel:
Lokalita:

TJ Prazdroj Plzeň, JO,
stránky Facebook
Hracholusky. Před kempem Keramika odbočte doleva k vodě.
Navigace zná výraz „Kemp Keramika“ , mapa
Termín:
5.-6.7.2021
Příjem přihlášek:
online přihlášení zde do 5.7. - 3:00
nebo v sobotu na místě do zahájení závodu
Hodnoceni budou pouze závodníci, kteří jsou v seznamu členů ČSJ!
Startovné:
dospělí - 200 Kč, dorost - 100 Kč, platí se v hotovosti před závodem
Lodní třídy:
Finn – 2, Evr – 2, Q – 2,
Rozjížďky o Modrou stuhu se mohou zúčastnit i lodě nevypsaných tříd.
Kormidelník zodpovídá za to, že loď i posádka splňuje podmínky
Soutěžního řádu ČSJ. (zde)
Časový plán pondělí
10:00 zahájení závodu
11:00 vyzývací znamení 1. rozjížďky
úterý
10:00 vyzývací znamení další rozjížďky
12:00 nejpozdější start při splněném koeficientu
13:00 nejpozdější start, bude-li odjeta jen jedna rozjížďka
Počet rozjížděk:
6
Komise dle podmínek určí, která z rozjížděk se pojede jako dálková
Modrá stuha.
V celkových výsledcích má tato rozjížďka stejnou váhu jako ostatní.
Ředitel závodu:
Pavel Chodora
Hlavní rozhodčí:
Ondřej Klimeš
Ubytování:
ve vlastních stanech na pozemku klubu
Stravování:
z vlastních zásob nebo ve vedlejším kempu (250m
od vody)
Občerstvení:
v klubu lze koupit pouze točené pivo
Aktuální informace k probíhajícímu závodu:
WhatsApp (skupina stejná jako Cena Prazdroje): - odkaz nebo QR kód
Plachetní směrnice, výsledky a ostatní vyhlášky budou vyvěšeny na nástěnce u
kanceláře klubu a na webu zde. Závodník povinen předložit platnou závodní licenci včetně
potvrzené lékařské prohlídky způsobilosti k účasti v závodu.
Závodníci i všechny další osoby přítomné v době závodu na pozemku JO potvrdí na
čestném prohlášení COVID-19 splnění platných podmínek.
Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu, zranění nebo smrt ve
spojení se závodem. Závodník je povinen mít uzavřenou pojistku dle Soutěžního řádu ČSJ.
Vítězi rozjížďky „Modrá stuha“ bude v sobotu po dojetí předán k použití obsah malého sudu Prazdroj 12°.
Kutura na hrázi:
pondělí
Hudba Praha band
1.7.2021 J. Vít
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