Vypsání závodů Hop Regata CTL 131606 a Cena Damet 131608
1.
Pravidla
Závod se bude konat podle pravidel, jak je definováno v závodních pravidlech jachtingu.
2.
Pořadatel, místo konání, závodní prostor
Pořadatel závodů je YC Nechranice. Závody se uskuteční na vodní nádrži Nechranice, zázemí
bude v jachtklubu Nechranice a v přilehlém kempu (obec Vikletice)
3.
Lodní třídy:
závod
Datum
CTL
Lodní třídy a koeficienty
Ředitel závodu

Hop Regata CTL 131606
1.-2.6.2013
131606
Fb (4), FD (3C), Las (4),
L4.7(4)
Petr Šíma
Marek Pavlovský

4.
Časový plán závodů
Sobota
8:00-9:30
10:00
11:00
Neděle
9:00
10:00
16:00

Cena Damet 131608
8.-9.6.2013
131608
Fb (4), FD (4), 420 (4),
RsF(4)
Petr Šíma
Marek Pavlovský

Registrace závodníků
Zahájení závodu
Vyzývací znamení první rozjížďky
Skippers briefing
Vyzývací znamení první rozjížďky dne
Ukončení závodu, vyhlášení výsledků

Žádná rozjížďka nebude startována v neděli po 15:00
5.
Přihlášky a registrace
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (Formulář ČSJ F21) a jeho
odevzdáním při registraci, zaplacením startovného, kempovného a předložením následujících
dokladů:
Závodní licenci pro rok 2013;
Doklad o lékařské prohlídce (ne starší 1 roku);
Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální
pojistnou částkou 9.000.000,-Kč;
Doklady k lodi dle požadavků třídových pravidel a Plavební správy.
Přihláška musí být podepsána kapitánem (kormidelníkem) lodě. Podpisem se zavazuje, že
bude dodržovat ustanovení ZPJ a dalších dokumentů, platných pro tento závod.
Přihláška závodníků ve věku do 18 let musí být podepsána dospělou osobou, která přebírá
odpovědnost za závodníka.
6.

Startovné, kempovné

Startovné

Fb, Fd, 420, RSFeva
Las, L4.7

300,-Kč/loď
200,-Kč/loď

Kempovné je: 100,- Kč za závodníka (Platí pro ubytované v kempu YCN). Kempovné se platí
při registraci k závodu.
Startovné a kempovné se platí pro každý závod samostatně
7.

Doprovodné čluny

Provoz člunů se spalovacím motorem je na Nechranické přehradě zakázán. Výjimky pro
provoz může povolit Odbor životního prostředí MÚ Kadaň. Doprovodné čluny (splatnou
výjimkou MÚ Kadaň) jsou povinni se registrovat u pořadatele.
8.

Odpovědnost a pojištění

Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody způsobené na
majetku a zdraví dalších osob. Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti za osobní škodu,
zranění nebo smrt ve spojení s tímto závodem.
9.

Další možnost ubytování

Další ubytování je možné v kempech na Nechranické přehradě ( tel. 474392282, 474392118)
Chatky: Vikletice – Rybářský domov – tel. 474392044
Rybářská bašta – tel. 474392040

10.

Kontakt, Informace

Marek Pavlovský, 728 936086, mpavlovsky17@gmail.com
Tonda Solfronk: 607698940, a.solfronk@volny.cz

