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TJ SLÁVIA - JACHTING ČpsrÁ SKALICE
,,

\rYPSAI\[
iachtařslcých závodů na Rozkoši

v sezoně 2013

Místo konání: Přehrada nozroŠ u České Skalice - arcál rr sLÁvIR-JACHTING Česká
Skalice na poloostrově u hlavní hrár;e.

Pořadatel: TJ SLÁVIA-JACHTING Česká Skalice
jednatel : Ing. Jaroslav Dvořiík, Družstevní 545,549 01 Nové Město nad Metují

tel.:776 t99 554;' e-mail: dvorakj@mybox.cz
Předpisy : a) Závoďnípravidla jachtingu 2013-2016

b) Závazné dokumenty ČSJ
c) Ztkon o vnitrozemské plavbě
d) Třídová pravidla
e) Řád urazové zábrany

0 Toto vypsání
g) Plachetní směmice
i) Vyhlášky závodnikomise

Přihlášlry : Přihlášky budou přijímany v den před závodem od 18 do 20 hodin a
první den závodu od 7,30 do 9,00 hodin. Neplatí pro CTL 131804 a 131805 -
odysseův pohár I. a II.-

Doklady : a) Závodní licence CSJ s platnou lékďskou prohlídkou.
b) Závody CTL 131804, l805, 1806 a1807 jsouvypsányjako všeobecně

přístupné otevřené závody (vPoZ), na kteých nebude závoďní licence
požadovrína, platná lékařTld prohlídka je však nutná!

c) Proměřovacícertifikátplavidla.
Startovné: Koeficienty K1, K2 ........... 200,- Kě/osobu

Koeficienty K3 avyšší .. 450,- Kč/osobu
Starto'yné je současně úhradou kempovného a parkováni pro závodnika
a j eho doprovod. Startovné neplatí záv odnici TJ SLÁVIA-JACHTING.
Všechny lodě nebo kapitáni lodí musí mít dle SŘ na všechny závody uzavřeno
pojištění odpovědnosti za způsobené škody s pojistnou částkou minimálně ve
výši stanovené W ČSJ pro rok 2013, tj. 9.000.000,- Kč.

rozvrh : (neplatí pro CTL 13 1804 a 13 1805 _ odysseův pohár I. a II.)
a) Zahqovací nástup: první den závoduv 9,30 hodin.
b) Předpokládaný start prvnrozjižďky: první den závodu

v 11,00 hodin.
c) Počet rozjižděk- 10 (mimo CTL 131804, 1805, 1806 a 1807).
d) Poslední možný start první startující lodní třídy nebo seskupení

je poslední den závodu v 15,00 hodin.
9. Hodnocení : D|e ZPJ 2013-16 Dodatek A. Pořadí kajutov'ých plachetnic bude stanoveno

systémem SCANDICAP.
Hodnocení lodních tříd a kategorií bude provedeno v případě aktivní účasti
(platná rozjižďka) nejméně tří posádek. Výjimku můŽe rozhodnout pořadatel
s komisí rozhoděích.

4.

5.

6.

7. Pojištění:

8. Časový


