MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2018

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
CZECH INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP
v lodní třídě / in class
Bic Techno 293 , Raceboard , ( Fun – pohárový závod )
30.08.2018 – 02.09.2018
Přehradní nádrž Nechranice / Nechranice dam
VYPSÁNÍ ZÁVODU -CTL 181617
1. MÍSTO KONÁNÍ
Místem konání je přehrada Nechranice - GPS: 50.355604, 13.400549
Česká republika
2. LODNÍ TŘÍDA
Závod je určen pro lodní třídu Bic , Rac , ( Fun – 7P )
3. POŘADATEL
Pořadatelem je YC Nechranice ve spolupráci s Českým svazem jachtingu a ČWA.
4. KATEGORIE REKLAMY
a) Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům WORLD SAILING předpisu 20 – „Reklamní kodex“.
b) Loď, která nese vlastní reklamu, musí vlastnit licenci podle Individuálního reklamního licenčního systému,
pokud byl zaveden jejím národním svazem (předpis WORLD SAILING 20.4.3).
5. PRAVIDLA
Závod bude řízen podle:
- Závodních pravidel jachtingu WORLD SAILING 2017-2020
- Platného Soutěžního řádu ČSJ
- Vypsání závodu
- Plachetních směrnic
- Mezinárodních pravidel zúčastněných tříd
- Vyhlášek komise rozhodčích (KR)
- Vyhlášek Protestní komise (PK)
6. ÚČAST
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky WORLD SAILING
7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci a
zaplacení startovného. Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat
ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro mistrovství.
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.
8. STARTOVNÉ
Startovné včetně kempovného je:
Bic, Rac, Fun - 1000,-Kč za loď ( 40,- EUR), pro lodě přihlášené na www.mcrws.cz od 1.8.2018 do 15.08.2018
24.00
Bic, Rac, Fun - 1200,-Kč za loď ( 48,-EUR), pro přihlášené při registraci
Startovné musí být zaplaceno nejpozději při registraci.
V ceně startovného jsou 3 večeře pro závodníka.

9. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU
Středa 29.08.2018
18,00 Zahájení práce ZK
Čtvrtek 30.08.2018
8,00 – 10,00 hod Registrace závodníků
10,30 hod. Slavnostní zahájení
12,00 hod. Start první rozjíždky
Pátek 31.08.2018
8,30 hod Skippers briefing
10,00 hod. Vyzývací znamení první rozjížďky dne
Sobota 01.09.2018
8,30 hod Skippers briefing
10,00 hod. Vyzývací znamení první rozjížďky dne
Neděle 02.09.2018
8,30 hod Skippers briefing
10,00 hod. Vyzývací znamení první rozjížďky dne
Pokud budou odjety 4 a více rozjížděk je poslední možný start ve 13,00 hod.,pokud budou odjety 2 nebo
3 rozjíždky, bude poslední možný start v 15,00 hod.
Maximální počet rozjížděk: 12
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků.
10. PLACHETNÍ SMĚRNICE
Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům při registraci.
11. BODOVACÍ SYSTÉM
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2. Při dokončení 5 rozjížděk se jedno nejhorší umístění
škrtá.
12. CENY A KATEGORIE
Bic – Mistrovské ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v:
a) Absolutním mezinárodní pořadí – U15 a U17 (dohromady )
b) Bic Techno Plus
c) Kategorie U17
d) Kategorie U15
e) Kategorie U13 dívky
f) Kategorie U13 chlapci
Podmínkou pro platnost mistrovství ČR je dokončení alespoň 4 rozjížděk, účast alespoň 10 posádek v
dané lodní třídě nebo kategorii.
Další ceny – U13, U15, U17, A17 ( minimálně 5 závodníků v kategorii ), může udělit pořadatel.
Rac – Mistrovské ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v:
a) Absolutním mezinárodním pořadí
b) Českém absolutním pořadí
c) Kategorie Grand Master – nad 45 let
d) Kategorie Veteran – nad 55 let
Podmínkou pro platnost mistrovství ČR je dokončení alespoň 4 rozjížděk, účast alespoň 10 posádek v
dané lodní třídě nebo kategorii.
Další ceny – může udělit pořadatel ( 1 žena, 1 master, 1 veterán – při menším množství posádek ).
Fun – absolutní pořadí, 1 master, 1 veterán
13. TELEVIZE A MÉDIA
Pořadatel si vyhrazuje právo používat foto, video nebo audio záznam pořízené v průběhu závodu bez
jakékoli náhrady.

14. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
Závodníci se zúčastňují závodu Mistrovství ČR na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou
zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě.
Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti. Závodník je povinen mít uzavřenou pojistku dle soutěžního řádu ČSJ
(min. 9 000 000 Kč).
15. MOŽNOSTI KEMPOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ
Kemp – obytná auta, stany – v ceně startovného. Závodníci se zavazují používat vyhrazený prostor pro
kempování a uskladnění závodních lodí a dbát na pořádek a čistotu v souladu s dobrými mravy.
Další možnosti ubytování:Rybářská bašta, Vikletice 2, 438 01 Chbany – www.rybarskabasta.com,
Hotel Holiday Centrum, Vikletice 7, 438 01 Chbany – www.holidaycentrum.cz

Informace :
Antonín Solfronk
Tel. 00420 607 698 940
e-mail: a.solfronk@volny.cz

Nechranice on-line:
http://m.webcams.travel/fullscreen/1215677922-Weather-Nechranice-Nechranice
http://www.windsurfing.cz/index.php?page=120

