
 Yacht club D.I.M. Bezdrev z.s. 
 

Vypsání závodů pro r. 2022: 
      
 

CTL: 221335   Bezdrevský maraton 
 Termín:   23. 7. 2022 
 LT a koeficient:  Evr – 1, FD – 1, Pir - 1 
 Ředitel:   Petr Smejkal 
 Hlavní rozhodčí:  Karel Luksch 
 Startovné:   200,- Kč 
           

CTL: 221335   Zmrzlinový pohár 
 Termín:   23. 7. – 24. 7. 2022 
 LT a koeficient:  Q-3C 
 Ředitel:   Jan Čutka ml. 
 Hlavní rozhodčí:  Karel Luksch 
 Startovné:   300,- Kč 
 

CTL: 221323   Bezdrevský kapr 
 Termín:   30. 7.  – 31. 7. 2022 
 LT a koeficient:  FD  - 7P, Fb  – 3C 
 Ředitel:   Petr Smejkal 
 Hlavní rozhodčí:  Karel Luksch 
 Startovné:   1000,- Kč 
 

CTL: 221331   Bezdrevský Dutchman 
 Termín:   24. 9. – 25. 9. 2022 
 LT a koeficient:  FD -7P 
 Ředitel:   Petr Smejkal 
 Hlavní rozhodčí:  Karel Luksch 
 Startovné:   1000,- Kč 
     
  

   Závody budou řízeny podle Závodních pravidel jachtingu  2021-2024, platným Soutěžním řádem, 
předpisy ALT, plachetními směrnicemi platnými pro daný závod a vyhláškami Závodní komise (ZK). 
   Přihlášky budou přijímány vždy první den závodu v buňce ZK od 8.00 do 9.30 hod. 
na předepsaném tiskopise s platnou licencí ČSJ a předepsanými doklady od lodě. 
Závody  jsou vypsány  na  6  rozjížděk, kromě závodu CTL 221335, který je vypsán na 1 rozjížďku. 
Nástup a zahájení závodu je v 10.00 hodin, předpokládaný start 1. rozjížďky v 11.00 hodin, starty dalších 
rozjížděk dle dispozic ZK. 
   Ceny   - první tři posádky ve vypsaných LT obdrží upomínkové ceny. 
 Cena pro posádku, která se neúčastní vyhlášení výsledků, propadá ve prospěch pořadatele. 
   Ubytování je možné ve vlastních stanech v prostoru areálu YC . Za pobyt v areálu není vybírán žádný 
poplatek, za ubytování v chatkách a na ubytovně je vybírán poplatek dle ceníku nájemce.  
Připojení na elektrický proud pro  karavany a obytné přívěsy je možné za jednorázový poplatek 100,- Kč. 
Stravování – během závodů je otevřeno v areálu občerstvení. 
   Parkování je možné v prostoru před areálem YC D.I.M., vjezd motorových vozidel  
do areálu je  p ř í s n ě   z a k á z á n  ! ! !  

 


