Doplňující plachetní směrnice pro závod

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
CTL 222166

30.9.2022 – 2.10.2022

Evropa-12mr, ILCA 7-12mr, ILCA 6-7P, ILCA 6-8mz
YachtClub Dyje z.s. Nové Mlýny
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PRAVIDLA
Závod bude řízen pravidly, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu (ZPJ).
Značka [NP] v pravidle znamená, že na porušení tohoto pravidla nemůže být podán
protest jinou lodí nebo žádost o nápravu.
V závodě budou uplatněny Národní předpisy Českého svazu jachtingu:
https://www.sailing.cz/get-file/files-dir/dokumenty/cze_natprescriptions.pdf
VYHLÁŠKY PRO ZÁVODNÍKY
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Noticeboard na odkazu https://www.sailing.cz/noticeboard/222166 je oficiální vývěsní
tabulí ve smyslu ZPJ.
Oficiální nástěnka protestní komise je elektronická na adrese https://1url.cz/@2022mcr.
WhatsAppová skupina. https://chat.whatsapp.com/IUVz9siD3yqIykmHWjyVk8
ZMĚNY PLACHETNÍCH SMĚRNIC
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Změny plachetních směrnic budou vyvěšeny nejpozději 30 minut před tím, než vstoupí v
platnost. Toto je změna pravidla S3.1 ZPJ.
ZNAMENÍ DÁVANÁ NA BŘEHU
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Znamení dávaná na břehu budou signalizována na stožáru v areálu YC. Když je vlajka AP
vyvěšena na břehu, je „1 minuta“ zaměněna za „ne méně než 30 minut“ v závodním
znamení AP. Toto je změna Znamení závodu ZPJ.
ČASOVÝ PLÁN ROZJÍŽDĚK
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Časový plán je uveden ve vypsání závodu.
Počet plánovaných rozjížděk pro každou lodní třídu: 10. Toto je změna bodu 9.1 Vypsání
závodu.
[NP] Závodní komise plánuje plachtit maximálně 4 rozjížďky denně.
Bod S5.2 ZPJ se neuplatní.
VLAJKY TŘÍD
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Lodní třída Evropa – vlajka třídy E
Lodní třída ILCA 7– znak laseru na bílém podkladu
Lodní třída ILCA 6– znak laseru na modrém podkladu
DRÁHY A ZNAČKY
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Schéma dráhy je uvedeno v příloze A těchto Doplňujících Plachetních směrnic.
Značky jsou uvedeny v příloze A těchto Doplňujících Plachetních směrnic.
TRESTY
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Bude uplatněn Dodatek P ZPJ (Speciální procedury pro pravidlo 42).
Bude uplatněn Dodatek T ZPJ (Dobrovolné tresty a Arbitráž).
START
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Loď, startující později než 4 minuty po svém startovním znamení bude bodována jako
nestartující (DNS). To je doplnění pravidla 35, A5.1 a A5.2 ZPJ.
[NP] ČASOVÉ LIMITY

Časový limit rozjížďky je 60 minut.
Cílový limit je 15 minut.
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PROTESTY A ŽÁDOSTI O NÁPRAVU
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Protesty a žádosti o nápravu mohou být podány POUZE prostřednictvím online systému
(https://1url.cz/@2022mcr), který je zveřejněn na online elektronické vývěsní tabuli,
stejně jako žádost o změnu vybavení, žádost o přezkoumání hodnocení, vyplnění
formuláře o přijetí trestů. Na tomto místě budou také uvedeny časy projednávání a
výsledky projednávání, informace o zrušení ZPJ 42 atd. Protesty a žádosti o nápravu musí
být doručeny v příslušném časovém limitu. Toto je doplnění pravidla ZPJ 61.2 a 62.2.
Pokud závodní komise signalizuje „AP“ nad „A“ na břehu, potom je Protestní časový limit
zkrácen na 15 minut od této signalizace. Toto je doplnění pravidla S13.2 ZPJ.
[NP] [DP] ZMĚNA ZÁVODNÍKA NEBO VYBAVENÍ
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Změna závodníka nebo vybavení nebude povolena bez předchozího písemného souhlasu
závodní komise.
[NP] [DP] PODPURNÉ ČLUNY
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Povolení provozu doprovodných člunů se řídí Vypsáním závodu. Čluny, kterým bylo
pořadatelem umožněno plout v prostoru závodu, se musí registrovat u Závodní komise.
Čluny se musí pohybovat mimo závodní prostor všech tříd, navíc nesmí překážet jakékoliv
závodící lodi.
Závodní prostor je definován jako prostor, kde se mohou závodící lodě vyskytovat
rozšířený o 50 metrů všemi směry.
Výše uvedené instrukce neplatí při záchranných operacích.
BODOVÁNÍ
Bude uplatněn Dodatek A ZPJ s následující úpravou.
Bodové hodnocení lodě bude součet jejich hodnocení z jednotlivých rozjížděk s tím, že,
pokud jsou dokončeny:
- nejvýše 3 rozjížďky, potom nebude vyškrtnut žádný výsledek;
- 4 až 7 rozjížděk, potom bude vyškrtnut její nejhorších výsledek.
- 8 a více rozjížděk, potom budou vyškrtnuty dva její nejhorší výsledky
Toto je změna pravidla ZPJ A2.1
1 dokončená rozjížďka je vyžadována pro platnost závodu. 3 dokončené rozjížďky jsou
vyžadovány pro platnost Mistrovství České republiky

Ve Žďáře nad Sázavou 25. 9. 2022

Richard Kafka Hlavní rozhodčí

Příloha A Doplňujících plachetních směrnic:

A1

A2

TRAŤ
Pořadí obeplouvání značek je pro všechny lodní třídy následující:
start – 1 – 2 – 3a/3b – 2 – 3b – cíl
Značky 1, 2, 3b mají být obepluty levobokem. Značka „3a/3b“ tvoří bránu.
ZNAČKY
Značky 1; 2 budou žluté nafukovací jehlany
Značky 3a; 3b budou oranžové nafukovací jehlany
Startovní značka „s“ bude žlutý nafukovací balón
Cílová značka „f“ bude modrý nafukovací balón

