Pohár Rozkoše
CTL 211805
18. - 19.9.2021
Přehradní nádrž ROZKOŠ

VYPSÁNÍ ZÁVODU

1. MÍSTO KONÁNÍ
Místem konání je přehrada Rozkoš, areál TJ Slávia-jachting Česká Skalice, Česká republika
GPS: 50.3644917N, 16.0625125E
2. LODNÍ TŘÍDY
Závod je vypsán pro lodní třídy Techno 293 - Course, Funboard a Raceboard.
3. POŘADATEL
Pořadatelem je TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s.
Ředitelem závodu je Vratislav Žák. Hlavním rozhodčím je Ivan Žák.
4. REKLAMA
Lodě mohou být povinny nést reklamu dodanou pořadatelem.
5. PRAVIDLA
Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu.
6. ÚČAST
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky WORLD SAILING.
7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE
Závodníci se přihlásí k závodu pouze elektronicky v detailu závodu na webu ČSJ https://www.sailing.cz/kalendar/211805. Přihláška musí být vyplněna ve všech bodech (u nezletilých závodníků vč.
zodpovědné osoby a jeho telef. spojení). U přihlašovaného závodníka je nutné mít na webu ČSJ zadány aktualizované
údaje o platné zdravotní prohlídce (zajistí registrátor mateřského klubu resp. ALT).
Uzávěrka přijímání přihlášek je v pátek 17.9. ve 12:00 hod.
8. STARTOVNÉ
Startovné včetně kempovného a parkovného je při platbě přes platební bránu na webu ČSJ 500 Kč za závodníka. Při
platbě v hotovosti na místě bude startovné navýšeno o 200 Kč.
9. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU
Sobota
8:00 - 9:00 hod. - Registrace závodníků
9:30 hod. - Zahájení závodu a briefing závodníků
11:00 hod. - Start první rozjíždky dne

Neděle
10:00 hod. - Start první rozjížďky dne
Žádná rozjížďka nebude v neděli startována:
- po 13. hod. v případě odjetí min. 4 rozjížděk
- po 15. hod. v případě odjetí 3 nebo méně rozjížděk
Maximální počet rozjížděk: 8
10. PLACHETNÍ SMĚRNICE
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci. Budou vyvěšeny na nástěnce kanceláře závodu a také
on-line na elektronické nástěnce "Notice board" na www.sailing.cz .
11. BODOVACÍ SYSTÉM
Bude užit nízkobodový systém podle Dodatku A ZPJ.
12. CENY A KATEGORIE
Ceny a diplomy budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí.
13. TELEVIZE A MÉDIA
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.
14. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
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.
Každá loď nebo závodník musí mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti s minimální pojistnou částkou 9.000.000
Kč na závod nebo jeho ekvivalent dle Národních předpisů ČSJ.
15. KEMPOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ
Kempování (obytná auta, stany) je v ceně startovného. Závodníci se zavazují používat pouze vyhrazený prostor pro
kempování a uložení lodí, a dbát na pořádek a čistotu v souladu s dobrými mravy a aktuálními hygienickými pravidly.
Možnost ubytování v buňkách TJ, stejně jako využívání umýváren a sprch v areálu, bude podléhat aktuálním vládním
nařízením.
Po celou dobu závodu bude v areálu závodu dostupný stánek s občerstvením.
16. DALŠÍ PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ ZÁVODU
Závod bude pořádán v souladu s přísnými hygienickými pravidly a povinnostmi dle platných usnesení vlády ČR a
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, týkajících se onemocnění Covid-19.
Z tohoto důvodu budou do areálu klubu vpuštěni závodníci a jejich doprovod pouze v tom případě, že VŠICHNI doloží
a podepíší na čestném prohlášení splnění aktuálních požadovaných podmínek dle mimořádných opatření
(nevykazuje klinické příznaky onemocnění, platné negativní testy na celé období závodu, ochranné období po
prokázaném onemocnění nebo aplikace očkování).
Pořadatel si vyhrazuje právo osoby, které nebudou respektovat shora uvedená nařízení, vykázat z pozemků TJ a
popř. vyloučit závodníka z pořádaného závodu.
Kontakty:
viz https://www.tjslaviajachting.cz/contact

