Jarní fireballistická Rozkoš
datum/date: 04. 05. - 05. 05. 2013
v lodních třídě/in class

Fireball
místo konání/venue:
Rozkoš, Surfcentrum u Milana

VYPSÁNÍ ZÁVODU
NOTICE OF RACE

Vypsání závodu / Notice of Race Jarní fireballistická Rozkoš

4. - 5. května 2013
Rozkoš, Česká republika
CTL: 131801 vypsaný koeficient: 4
1. Místo konání a lodní třídy
Rozkoš – Surfcentrum směr od České Skalice na
hráz http://www.surfcentrum.cz

1.Venue and classes
Rozkoš lake – Surfcentrum
http://www.surfcentrum.cz

Souřadnice GPS: 50°21'59.45"N; 16°3'3.71"E

GPS: 50°21'59.45"N; 16°3'3.71"E

Česká republika
Lodní třídy: Fireball Fb-4P
2. Pořadatel
ALT Fireball
3. Pravidla
Závod bude řízen podle:
- Závodních pravidel ISAF, ve znění platném ke dni
pořádání závodu,
- Plachetních směrnic
- Vypsání závodu
- Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd
- Vyhlášek závodní komise a protestní komise
- Národních předpisů ČSJ
4. Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici
při registraci.
5. Registrace a Startovné
Podávaní přihlášek: 4.5. od 8.30 do 9.30 hod
K registraci je nutná platná závodní licence s
lékařskou prohlídku
Startovné: 400,- Kč
Startovné musí být zaplaceno při registraci.

The Czech republic
Classes: Fireball
2.Organizing authority
Czech Fireball
3. Rules
The Event will be governed by:
- The ISAF Racing Rules of Sailing, valid to date
- Sailing Instructions
- Notice of Race
- The International FireballClass rules
- Notices of the Race Committee and Protest
committee
- National Rules of the Czech Sailing Association
4. Sailing instructions
The Sailing Instructions will be available at
registration.
5. Entry fee, Registration

Ubytování v areálu Surfcentra není součástí
startovného a se řídí platným ceníkem střediska.
6. Bodovací systém, počet rozjížděk
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.
Závod je vypsán na 8 rozjížděk.
7. Televize a média
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo
audio záznam pořízený v průběhu závodu bez
jakékoli náhrady.
8. Odpovědnost a pojištění
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní
nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou
zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt
ve spojení se závodem a to před, během regaty a
po regatě. Pořadatel se zříká
jakékoliv zodpovědnosti.
Závodník je povinen mít uzavřenou pojistku dle
soutěžního řádu ČSJ (min. 9 000 000Kč).

4. – 5. May 2013
Rozkoš lake, The Czech Republic

Entry fee: 400,-CZK
The entry fee shall be paid at the registration.
Accommodation is not included in entry fee and it
has to be paid in accordance with price list camp.

6. Scoring system, No of races
Low point scoring system, rule A2, will apply.
Eight races are expected.
7. Television and media
The organizing authority shall have the right to use
any images and sound recorded during the event
free of charge.
8. Liability and insurance:
Competitors will participate in the Regatta entirely
at their own risk. The Organizing Authority will not
accept any liability for personal damage, injury or
death, sustained in conjunction with, prior to,
during or after the Regatta. The Organizing
Authority disclaims any and all such liability.
Competitors must have an insurance policy
according to race regulations CSJ (min. 9 000 000
CZK).

