
                                                                                        Vypsání závodu

MEMORIÁL JANA SEDLÁKA 2022

CTL 222161

  Pro LT: RsV-7P, Vau-7P, Q-3M, Lar-1, L47-1                                                        23.9 - 24.9.2022

Pořadatel a místo konání, závodní plocha
Pořadatelem je Jachtklub Brno (2101) ,  Bystrc č. ev. 16, 635 00 Brno, Brněnská přehrada.
Pravidla
Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu ( ZPJ).
Přihlášky
Závod je vypsáno pro lodí třídy RsVareo (7P),Vaurien (7P), Optimist (3M), Laser Radial (1) a Laser 4.7 (1) 
Lodě se mohou přihlásit
 a)  vyplněním přihlášky na Webových stránkách závodu  https://www.sailing.cz/přihlasky/222161     
      do 23.9.2022, 14:00
 b) vyplněním přihlášky v kanceláři závodu po dobu registrace.
Startovné                          platba nejpozději do 21.9.2022                  platba na místě při registraci
Rs Vareo                                                   500,- Kč                                                   600,- Kč 
Vaurien                                                     600,- Kč                                                   700,- Kč 
Optimist                                                    500,- Kč                                                   600,- Kč 
Laser Radial                                              500,- Kč                                                   600,- Kč 
Laser 4.7                                                   500,- Kč                                                   600,- Kč 
Členové Jachtklubu Brno dobrovolně.
Časový plán závodu
Sobota 23.09.2022                   8,30 – 9,45      registrace, přijímání přihlášek
                                                   10,30                  zahájení závodu, nástup
                                                   11,30                  vyzývací znamení 1 rozjížďky 
Neděle 24.09.2022                 10,00                  vyzývací znamení 1 rozjížďky dne
                                                   15,00                  poslední možný start, vyhlášení výsledků
Registrace
Při registraci musí každá loď potvrdit přihlášku lodě. Závodníci do 18 let vyplněné prohlášení rodičů resp. odpovědné
osoby(s písemným pověřením). Každý závodník se při registraci prokáže platnou zdravotní prohlídkou v registračním 
průkazu ne starší než 6 měsíců.
Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou zveřejněny a k dispozici na stránkách závodu, bude uplatněn dodatek S ZPJ. 
Tyto dokumenty budou k dispozici při registraci a rovněž dostupné na oficiální vývěsní tabuli a noticeboardu závodu
Počet rozjížděk
Závod je vypsán na 7 rozjížděk.
Doprovodné (trenérské) čluny
Doprovodné čluny se musí zaregistrovat u pořadatele a prokázat se platným povolením k plavbě na Brněnské 
přehradě od Magistrátu města Brna pro rok 2022. Všechny doprovodné lodě musí splňovat legislativní požadavky 
(platný TP a další). Každá doprovodná loď musí mít VHF vysílačku.
Bodování
Bude použit dodatek A ZPJ. Jedna rozjížďka je požadována pro platnost závodu. Tři rozjížďky pro splnění koeficientu.
Prohlášení
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 či smrt ve spojení ať přímém nebo nepřímém se závodem.
Zároveň přihlášením potvrzují, že jejich účast v závodě je v souladu s platnými mimořádnými opatřeními vydaných 
MZ ČR v souvislosti s pandemií Covid 19.
Ceny
Rozdělení cen závisí na rozhodnutí pořadatele.

Ředitel závodu: Petr Audy  gsm.: +420 602 676 432        Hlavní rozhodčí: Ing. Martin Malec gsm.: +420 724 132 930

https://www.sailing.cz/p%C5%99ihlasky/222161

