RODOP MČR OneDesign a SAG Elektrovod Cup 2014

VYPSÁNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ A
SLOVENSKÉ REPUBLIKY ONEDESIGN
ROZPIS MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKY
V TRIEDE BENETEAU FIRST 35

Marina Kaštela, Chorvatsko
21. - 25. 9. 2014
http://www.firstsailing.sk
http://www.mistrovstvi.com

CTL: 141119
ČTK: 406
1.
1.1

Pravidla
Závod se uskuteční podle pravidel
jak je definováno v Závodních
pravidlech jachtingu 2013 - 2016.
Platí ISAF Offshore Special
Regulations – závod je zařazen do
kategorie 4.

Pravidlá
Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak
ako sú definované v Pretekových
pravidlách jachtingu 2013 - 2016.
Platí ISAF Offshore Special Regulations
– závod je zaradený do kategorie 4.

1.2

Předpisy národního svazu se
nebudou uplatňovat.
Platí třídová pravidla pro Beneteau
First 35.
Změny závodních pravidel budou
uvedené v plachetních směrnicích.
Pořadatel
Pořadatelem závodu je YC Dynamo
Bratislava, ve spolupráci s Yachting
Holidays s.r.o., First Sailing a
Českým a Slovenským svazem
jachtingu.

Predpisy národného zväzu sa nebudú
uplatňovať.
Budú platiť triedové pravidlá pre
Beneteau First 35.
Zmeny pretekových pravidiel budú
zverejnené v plachetných smerniciach.
Organizátor
Organizátorom preteku YC Dynamo
Bratislava, v spolupráci s Yachting
Holidays s.r.o., First Sailing a Českým a
Slovenským zväzom jachtingu.

1.3
1.4
2.
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3.

Místo závodu
Místem konání závodu je marina
Kaštela v Chorvatsku.

Miesto pretekania
Miestom konania preteku je marina
Kaštela v Chorvátsku.

4.
4.1

Typ lodí a kategorie
Závod se uskuteční na lodích typu:
- Beneteau First 35 (MČR a MSR) .
Lodě jsou dodávány pořadatelem.
Dále se závodu mohou zúčastnit
lodě, které se výbavou lodě shodují
s loděmi dodanými pořadatelem.
Časový program
Viz Časový program závodu.
Reklama
Po lodích může být vyžadováno nést
identifikační čísla a reklamu
pořadatele na příďové části trupu a
vlajku partnera závodu na zadním
stěhu v souladu s reklamním
kodexem ISAF, ustanovením 20.3.
Jakákoliv jiná reklamní a propagační
činnost spojená se závodem před,
během a po závodě je možná jen na
základě písemné dohody
s organizátorem.

Typ lodí a kategórie
Preteky sú otvorené pre lodnú triedu:
- Beneteau First 35 (MČR a MSR).
Lode budú dodané usporiadateľom.
Ďalšie lode sa môžu prihlásiť ak spĺňajú
triedové predpisy.

5.
6.

Časový program
Viď časový rozpis preteku
Reklama
Účastníci pretekov sú povinní niesť na
určených miestach na lodiach
identifikačné číslo a reklamu, ktorú
dodá usporiadateľ v súlade s
reklamným kódexom ISAF v ustanovení
20.3 .
Akákoľvek iná reklamná a propagačná
činnosť spojená s pretekmi pred,
počas, alebo po preteku je možná iba
na základe písomnej dohody s
organizátorom.

7.
7.1

Oprávnění a závodní licence
Závod je otevřený pro všechny
závodníky, kteří splňují požadavky
ISAF předpisu 19 – „Kodex
oprávnění“.

Spôsobilosť
Všetci pretekári musia spĺňať
požiadavky ISAF smernice 19 –
spôsobilosť.

7.2

Maximální počet členů posádky musí
být v souladu s platným lodním
certifikátem pro danou loď:
- 8 osob na lodi Beneteau First 35.

Maximálny počet členov posádky musí
byť v súlade s platným lodným
osvedčením pre danú loď:
- 8 osôb na lodi Beneteau First 35.

7.3

Ustanovení pro české závodníky:
všichni závodníci musí být členové
subjektu sdruženého v Českém
svazu jachtingu a musí mít závodní
licenci a platnou zdravotní prohlídku
ne starší 12 měsíců.

Ustanovenie pre Slovenských pretekárov:
Všetci pretekári musia byť členmi Slovenského
zväzu jachtingu alebo organizácie s členstvom v
ISAF. V prípade účasti nečlena na preteku si
musia zakúpiť pretekársku licenciu. Za
Slovenskú posádku sa považuje posádka, kde
sú maximálne dvaja pretekári, ktorí nemajú
Slovenské štátne občianstvo, kapitán však musí
mať Slovenské štátne občianstvo
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7.4

Kapitán musí při registraci předložit
oprávnění k vedení plavidla pro
oblast středního Jadranu a dále on
nebo jeden člen posádky musí mít
oprávnění radiotelefonisty.

8.
8.1

Přihlášky a účastnický poplatek
Posádka se přihlásí vyplněním
registračního formuláře na webu:
http://www.mistrovstvi.com nebo
http://www.firstsailing.sk a zaplatí
zálohu na pronájem do 7 dnů od
odeslání elektronického formuláře.

8.2

8.3

8.4

9
9.1

9.2

9.2

Posádky se můžou přihlašovat do
14. 9. 2014. Pořadatel může termín
uzávěrky přihlášek prodloužit.
Vlastní pronájem lodí činí 3300 Euro
pro 6-členou posádku na lodi First
35.
Účastnický poplatek pro lodě First
35 nedodané pořadatelem činí 1290
Euro.
Účastnický poplatek pro každého
dalšího člena posádky činí 135 Euro.
Účastnický poplatek zahrnuje: pět
večeří, kotvení lodí v marině Kaštela,
upomínkové ceny, apod.
Při registraci kapitán týmu odevzdá
vyplněný Registrační formulář a
dokumenty prokazující jednotlivá
oprávnění dle bodu 7 potvrzení o
zaplacení účastnického poplatku.
Počet rozjížděk a bodování
Závod je vypsán na 12 rozjížděk.
Předpokládaná doba okruhové
rozjížďky (target time) bude 75
minut.
Čas startu první rozjížďky je v 11:30
22. 9. 2014. Poslední možný start
poslední rozjížďky je v 15:00 25. 9.
2014.
Závod bude hodnocen
Nízkobodovým hodnocením podle

Kapitán posádky musí predložiť pri
registrácii osvedčenie potrebné pre
plavbu na námornej plachetnici v
oblasti stredného Jadranu a osvedčenie
rádiooperátora plavebnej pohyblivej
služby.
Prihlášky a prenájom
Posádky s loďami, ktoré sú spôsobilé
na účasť, sa môžu prihlásiť vyplnením
prihlášky na stránke
http://www.firstsailing.eu a úhradou
zálohy prenájmu do 7 dní od odoslania
elektronického formulára.
Uzávierka prihlášok je 14. septembra
2014. Usporiadateľ môže termín
uzávierky prihlášok predĺžiť.
Prenájom je stanovený na 3300 Euro
pre posádku do 6 osôb na lodi First 35.
Poplatok pre lode nedodané
usporiadateľom je 1290 Euro.
Za osoby nad stanovený limit doplatok
135 Euro / osoba.

Poplatok zahrňuje: päť večerí, kotvenie
v marině Kaštela, upomienkové ceny,
apod.
Pri registrácii kapitán lode odovzdá
vyplnenú prihlášku a dokumenty
preukazujúce jednotlivé oprávnenia
podľa bodu 7 a potvrdenie o zaplatení
štartovného.
Počet rozjázd a bodovanie
Pretek je vypísaný na 12 rozjázd.
Predpokladaný čas trvania rozjazdy
(target time) je plánovaný na 75
minút.
Čas štartu prvej rozjazdy je 22. 9. 2014
o 11:30. Posledný možný štart je 25.
9. 2014 o 15:00

Závod bude hodnotený Nízkobodovým
systémom podľa PPJ Dodatku A.
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ZPJ Dodatku A.
10.

Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou k dispozici
při registraci a budou vyvěšené na
nástěnce závodní komise v marině
Kaštela.

Plachetné smernice
Plachetné smernice budú k dispozícii pri
registrácii a zverejnené na vývesnej
tabuli pretekovej komisie v
Marine Kaštela.

11.

Vytahování lodí
V průběhu závodu se smí lodě
vytahovat z vody pouze s písemným
souhlasem závodní komise.

Obmedzenie vyťahovania
Kýlové lode sa nesmú vyťahovať v
priebehu pretekov okrem v rámci a
podľa písomne vopred povolených
termínov pretekovej komisie.

12. Ceny (poháry a medaile)
12.1 Lodní třída Beneteau First 35:
• Mezinárodní Mistr České a
Slovenské republiky - tři
nejlepší posádky z celkového
pořadí
• Mistr Slovenské republiky - tři
nejlepší slovenské posádky z
celkového pořadí
• Mistr České republiky - tři
nejlepší české posádky z
celkového pořadí
12.2 Dále budou uděleny ceny pro:
• Nejlepší ženská posádka
• Nejmladší posádka (nejnižší
průměrný věk)
• Nejstarší posádka (nejvyšší
průměrný věk)
• Cena Fair Play
13. Vizuální práva
Účastí v závodě závodníci
automaticky souhlasí s
neomezeným právem pořadatele a
jeho sponzorů pořizovat, používat a
prezentovat v jimi zvolených časech
jakýkoli video nebo audio záznam a
jiné reprodukované materiály
závodníků pořízené v době závodu a
jeho příprav bez povinnosti jakékoliv
náhrady.

Ceny (poháre a medaile)
Lodná trieda Beneteau First 35:
• Medzinárodný Majster Českej a
Slovenskej Republiky - tri
najlepšie posádky z celkového
poradia
• Majster Slovenskej Republiky tri najlepšie slovenské posádky z
celkového poradia
• Majster Českej Republiky - tri
najlepšie české posádky z
celkového poradia
Ďalej budú udelené ceny pre:
• Najlepšia ženská posádka
• Najmladšia posádka (najnižší
priemerný vek)
• Najstaršia posádka. (najvyšší
priemerný vek)
• Cena Fair Play
Mediálne práva
Pretekári, vlastníci a ich hostia dávajú
plné právo a dovolenie usporiadateľovi
na použitie fotografií a
videa snímaných osôb a lodí počas
pretekov. Záznamy môžu byť
zverejnené a vysielané akýmkoľvek
médiom, včítane reklamy.
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14. Odpovědnost
14.1 Závodníci se účastní závodu na
vlastní nebezpečí (viz ZPJ 4).

14.2 Loď musí mít platné pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
třetím osobám s minimální výši
pojistného plnění 1 500 000 Euro.
Lodě dodávané pořadatelem tuto
podmínku splňují.
14.3 Pořadatel nepřijme žádnou
odpovědnost za materiální škody,
zranění nebo smrt v souvislosti se
závodem, před ním, v jeho průběhu
nebo po něm.

Kontakt pro SR
kontaktní osoba:
Mobil:
Email:
web:
Poštovní adresa:

Kontakt pro ČR
kontaktní osoba:
Mobil:
Email:
web:

Zodpovednosť
Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine
na ich vlastnú zodpovednosť. (pozri
pravidlo 4, rozhodnutie
pretekať).
Každá zúčastnená loď musí byť
poistená platnou poistkou voči tretej
osobe s minimálnym plnením
1.500.000 Euro alebo jeho
ekvivalentom pre udalosť. Lode
dodávané usporiadateľom túto
podmienku spĺňajú.
Usporiadateľ nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie materiálu,
osobné zranenie
alebo smrť, ktorá by sa stala v
súvislosti, pred, v priebehu alebo po
pretekoch.

Michal Šatara
+421 902 933823
info@slovaksailing.com
www.firstsailing.sk
First Sailing, s.r.o.
Námestie SNP 8
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Tomáš Musil
+420 606 458 852
t.musil@yachting-holidays.cz
www.mistrovstvi.com

Vydání dokumentu/ Document issue: 11. 8. 2014
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Časový program závodu/ Časový program preteku
sobota, 6. 9.
sobota, 6. 9.
Losování hry „Šťastných 10“ Žrebovanie hry „Šťastných 10“
společnosti SAZKA a.s.
spoločnosti SAZKA a.s.

Od 13:30

9:00 až 14:00

15:00
20:00

10:00
11:30
19:00

10:00
11:30

15:00
20:00

neděle, 14. 9.
Ukončení příjmu přihlášek a
termín splatnosti účatnického
poplatku.
sobota, 20. 9.
Přejímka lodí podle rozpisu z
losování v jednotlivých
marínách a trénink
neděle, 21. 9.
Registrace v kanceláři
závodní komise v Marině
Kaštela.
Start tréninkové rozjížďky
Slavnostní zahájení závodu a
zahajovací raut v restauraci v
Marině Kaštela.
pondělí, 22. 9.
Briefing
Start 1. rozjížďky
Další rozjížďky podle
rozhodnutí závodní komise.

neděle, 14. 9.
Uzávierka prihlášok a platieb
poplatkou.

čtvrtek, 25. 9.
Poslední možný start poslední
rozjížďky
Slavnostní ukončení závodu a
raut v restauraci v Marině
Kaštela.

štvrtok, 25. 9.
Posledný možný štart posledné
rozjazdy
Slávnostné ukončenie preteku,
spoločná večera a program v
reštaurácii v Marině Kaštela.

sobota, 20. 9.
Prevzatie lodí podľa rozpisu zo
žrebovania lodí v jednotlivých
marinach a trénink.
neděle, 21. 9.
Registrácia v kancelárii preteku
v Marina Kaštela.
Start tréninkové rozjížďky
Spoločná večera a program v
reštaurácii v Marině Kaštela.

pondělí, 22. 9.
Briefing
Start 1. rozjazdy
Ďalšie rozjazdy podľa
rozhodnutia pretekovej
komisie.
úterý, 23. 9. nebo středa utorok alebo streda, 23. 9.
24. 9. (dle předpovědi alebo,
24.
9.
(podľa
počasí)
predpovede počasia)
Briefing
Briefing
Start rozjížďky
Štart rozjazdy
možný start navigační
možný štart navigačnej
rozjížďky směrem Hvar,
rozjazdy smerom Hvar, mesto
město Stari Grad
Stari Grad
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Do 9:00

pátek , 26. 9.
možný transport lodí do
mariny Jezera, Murter. Jen po
dohodě s pořadatelem při
registraci 21. 9. (cena 100
EUR + diesel)

piatok, 26. 9.
možný transport lodí do mariny
Jezera, Murter. Len po dohode
s usporiadateľom pri registrácii
21. 9. (cena 100,- EUR +
diesel)

sobota, 27. 9.
Ukončení ubytování na lodích

sobota, 27. 9.
Ukončení ubytování na lodích

Časový program závodu může být změněn Plachetními směrnicemi.
Časový program preteku může být zmenený Plachetnými smernicami.

