VYPSÁNÍ ZÁVODU PLACHETNIC
Název závodu

Tera cvilin race

Termín konání

18. - 19.9.2021

Číslo CTL
Pořadatel
Místo konání
Lodní třídy

212418 viz odkaz
Yacht Club Krnov
Petrův rybník - Krnov
RS Tera-3C, RS Tera-3M, Optimist-1

Ředitel závodu

Vilém Hlavsa

Hlavní rozhodčí

Jiří Ščerba

Startovné

200,- Kč za osobu,
snížené 100,- Kč (přihlášení a zaplacení do 17.9.2021 17:00h)

Počet rozjížděk

maximálně 6

Časový rozvrh

18.9.2021 sobota :
9,30 – uzávěrka přihlášek
10,00 – slavnostní nástup
11,00 – start první rozjížďky

19.9.2021 neděle :
10,00 – start další
rozjížďky
13,00 – poslední možný start
rozjížďky

Společná ustanovení
1. Závod bude řízen podle pravidel jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu
2021-2024, Předpisy lodních tříd
2. Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se kormidelník zavazuje, že
bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších platných
dokumentů. Lodě se mohou přihlásit:
a. vyplněním přihlášky na webových stránkách závodu: noticeboardu ČSJ
nejpozději do 17.9.2021 17:00 hod. nebo
b. vyplnění přihlášky v kanceláři závodu v době Registrace.
3. 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.
4. Plachetní směrnice:
Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S-Standartní plachetní
směrnice, a doplňujícími plachetními směrnicemi, které jsou vyvěšeny na oficiální
vývěsní tabuli umístěné na terase klubovny loděnice a k dispozici na stránkách
závodu noticeboardu ČSJ.
5. Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v každé třídě v absolutním pořadí,
6. Bodování – uplatní se Dodatek A ZPJ.
7. 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.

8. Přihlášením k závodu všichni závodníci souhlasí, že mohou být v průběhu závodu
nebo při využívání zázemí závodu fotografováni nebo filmováni a že tyto záznamy
mohou být publikovány bez dalšího souhlasu nebo nároku na kompenzaci.
9. Podmínky účasti:
o Správně vyplněná a podepsaná přihláška a zaplacené startovné
o Závodní licence pro rok 2021 s potvrzením lékaře o lékařské prohlídce
o Pojištění odpovědnosti za škodu v souladu se Soutěžním řádem ČSJ
o Plavidlo vyhovující předpisům lodní třídy
o Předepsané záchranné prostředky
o Podepsané Čestné prohlášení COVID19 – formulář je dostupný na
noticeboardu závodu nebo v kanceláři závodu
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou
zodpovědnost za osobní škodu na materiálu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem
a to během závodu a po závodě.

K účasti srdečně zve a příjemné
sportovní i společenské zážitky přeje
Yacht Club Krnov

