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VYPSÁNÍ  ZÁVODU  PLACHETNIC

Název závodu Prázdninová regata

Termín konání 25.8. - 26.8.2022

Číslo CTL 222427 viz stránky závodu zde v odkazu

Pořadatel
Klub jachtingu Těrlicko, z.s.,
adresa: Promenádní 12/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
kontakt: jachting.terlicko@gmail.com

Závod podporuje obec Těrlicko, Nadační fond Veolia, Národní sportovní agentura

Místo konání Těrlická přehrada viz odkaz
Lodní třídy RS Tera  Sport (koef. 2)
Hlavní rozhodčí Alexandr Pacek
Ředitel závodu Eva Centrichová
Startovné RS Tera 100,- (snížené v případě on-line přihlášky 50,-)

Počet rozjížděk maximálně 8

Časový rozvrh

25.8.2022 čtvrtek :
9:00-9:45 – registrace

10,00 – slavnostní nástup, briefing
15,00 – vyzývací znamení 1. rozjížďky

26.8.2022 pátek :
10,00 – vyzývací znamení
další rozjížďky
16,00 – poslední možné
vyzývací znamení rozjížďky

Společná ustanovení
1. Závod bude řízen jak je stanoveno v  Závodních pravidlech WS 2021-2024 (dále jen

ZPJ) v odkazu
2. V závodě budou uplatněny národní předpisy Českého svazu jachtingu v odkazu
3. Plachetní směrnice jsou tvořeny Směrnicemi ZPJ Dodatek S-Standardní plachetní

směrnice  a doplňujícími plachetními směrnicemi
a. Doplňující plachetní směrnice budou zveřejněny a k dispozici ke stažení na

stránkách závodu. Tyto dokumenty budou k dispozici při registraci a rovněž
dostupné na oficiální vývěsní tabuli umístěné na terase klubovny loděnice.

4. Bodování – uplatní se Dodatek A ZPJ.
5. Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v celkovém pořadí a kategorii dívek.
6. Podmínky účasti:

a. Správně vyplněná a podepsaná přihláška a zaplacené startovné
i. 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.

b. Závodní licence pro rok 2022 s potvrzením lékaře o lékařské prohlídce
c. Pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s Národním předpisem ČSJ
d. Předepsané záchranné prostředky
e. Plavidlo vyhovující předpisům lodní třídy

https://www.sailing.cz/kalendar/222427
https://goo.gl/maps/fWxN3e5sDZVoZp89A
https://www.sailing.cz/get-file/files-dir/dokumenty/_00_tisk_zpj_2021-2024_2p_1.pdf
https://www.sailing.cz/get-file/files-dir/dokumenty/cze_natprescriptions.pdf
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f. Přihlášením k závodu všichni závodníci souhlasí, že mohou být v průběhu
závodu nebo při využívání zázemí závodu fotografování nebo filmování a že
tyto záznamy mohou být publikovány bez dalšího souhlasu nebo nároku na
kompenzaci.

g. 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.

7. Lodě se mohou přihlásit:
a. vyplněním přihlášky na webových stránkách závodu: noticeboardu ČSJ

nejpozději do 24.8.2022 20:00 hod. nebo
b. vyplnění přihlášky v kanceláři závodu v době registrace.

8. Doprovodné(trénerské) čluny se musí registrovat v době registrace.
9. Ubytování je v rámci kapacity areálu pořadatele možné  ve vlastních prostředcích

účastníka závodu.
10. Poplatky – za připojení k elektrické síti – 200,-Kč/den nebo podle spotřeby na

el.hodinách 10,-Kč/KWh, za umístění karavanu nebo obytného auta 300,- Kč po celou
dobu závodu, mimo závod 300,-Kč/den

11. Preferujeme úhradu na účet KJT 241683404/0300 , do textu platby vždy uvádějte účel
platby a Vaše jméno.

QR kod pro platbu

12. Pořadatel zajišťuje občerstvení v klubovně loděnice.
a. v areálu je pitná kohoutková voda

K účasti srdečně zve a příjemné
sportovní i společenské zážitky přeje

Klub jachtingu Těrlicko

https://www.sailing.cz/prihlasky/222427

