Vypsání závodu
TRUC REGATA YACHT 2019 – 34. ročník
31. 8. 2019, Slapy - Ždáň, Modrá Loděnice
Závodící lodě:

Kajutové i otevřené plachetnice všech kategorií

Pořadatel:

časopis YACHT s podporou Modré loděnice

TRUC REGATA YACHT
je tradiční setkání příznivců jachtingu všech kategorií v Modré loděnici. Závod je
otevřený pro všechny závodníky, kteří se přihlásí prostřednictvím přihlášky v místě
konání závodu.
Značný počet lodí rozdílných kategorií je velkou výzvou k toleranci na vodě, protože
bez ní by sezávod nemohl konat. Ceníme si všech závodníků, kteří závodí v duchu fair
play a přispívají tak k dobré atmosféře celého setkání!
Kotvení:
Závodníkům je k dispozici návštěvnické molo a pevné molo uvnitř bazénu. Ostatní
mola jsou rezervována přednostně pro domácí jachtaře a kotvení u nich bude možné
pouze po předchozí domluvě se správcem. Lodě s menším ponorem budou moci
kotvit od kilometrovníku proti proudu.
Pravidla:
Závod bude řízen podle zákona o vnitrozemské plavbě a jeho prováděcích vyhlášek
a vyhlášky č. 67/2015 Sb., Plachetních směrnic a ústními pokyny hlavního rozhodčího
před startem a při prezentaci. 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 záchranné prostředky (plovací
vesta, vztlakové prostředky atd.), které závodník používá, odpovídá platným
předpisům. Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí, náklady a plně
odpovídají za škody způsobené na majetku a zdraví dalších osob. Pořadatel nepřijme
žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a
během této regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoli této odpovědnosti
Prezentace:
Přihlášky je možné podat elektronicky na stránkách www.yacht-magazine.cz nebo
v sobotu 31. 8. 2019 od 10:00 do 12:00 hodin v místě konání závodu před budovou
Modré loděnice. Zde budou také vyvěšeny plachetní směrnice a pokyny ZK.
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Startovné:
300 Kč za osobu (pouze dospělí)
(ve startovném je zahrnutý poukaz na občerstvení v restauraci Modré loděnice
platný v den konání závodu v ceně 100 Kč, voda a občerstvení po vyhlášení výsledků
spojené s ochutnávkou vín)
Časový harmonogram:
10:00 – 12:00 přijímání přihlášek před Modrou loděnicí
12:30 - oficiální zahájení a porada kapitánů před Modrou loděnicí
13:30 start závodu
16:30 očekávané ukončení závodu - v případě nedostatečného větru bude
započteno pořadí na trati (po rozhodnutí ZK a informování závodníků)
cca 18:00 vyhlášení výsledků na prostranství před klubovnou Modré loděnice,
18.30 – 21.00 párty s časopisem Yacht - ochutnávka vín a malé občerstvení pro
závodníky
Hodnocení: v kategoriích dle Slapského poháru

Daniel Guryča
ředitel závodu
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