TOUŠEŇSKÝ POHÁR
2020
25. ročník
Termín konání:
Místo konání:
Pořadatel:
CTL:
Lodní třídy:
Hlavní rozhodčí:
Ředitel závodu:
Startovné:

16. - 17. 5. 2020
Jezero Poděbrady
Jachtklub Lázně Toušeň
201202
Cad-3C,Fb-3R
Zdeněk Parůžek
Viktor Tkadlec
Cad: 200,- Kč, Fb: 400,- Kč

PROGRAM ZÁVODU
sobota 16. května

09:30 – 10:30 12:00
-

příjem přihlášek v papírové formě
start 1. rozjížďky

neděle 17. května

10:00
14:00

start první rozjížďky dne
předpokládaný poslední start první třídy
(může být upraveno dle plachetních
směrnic)

-

Rozdělení hodnotných cen a předání prize money pro vítěze nejpočetnější třídy proběhne
bez závěrečného ceremoniálu.
Závod bude pořádán dle doporučení povinností pro pořadatele jachtařských závodů
vydaného komisí závodů ČSJ (KZ 1/2020) [dostupné na www.sailing.cz] a v souladu s
unesením vlády ČR č. 490 ze dne 30. dubna 2020. Všichni závodníci a doprovod jsou
povinni řídit se zmíněnými nařízeními po celou dobu závodu.
PŘIHLÁŠENÍ K ZÁVODU A PLATBA STARTOVNÉHO
Přihlášení proveďte v detailu závodu na webu ČSJ (https://www.sailing.cz/kalendar/201202),
nebo elektronicky na adresu touspoh@seznam.cz (uveďte lodní třídu, č. plachty, jméno +
reg. číslo závodníků)
Uzavírka přijímání přihlášek je v pátek 15. 5. 12:00.
Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přijímání přihlášek dříve v souladu s nařízením, že akce
se nesmí zúčastnit více než 100 osob (vč. personálu a doprovodu).
Startovné uhraďte bankovním převodem na účet pořadatele: 423283399/0800. Do var.
symbolu nebo poznámky uveďte č. plachty.
Platba musí být připsána na účet pořadatele nejpozději v pátek 15. 5., v opačném
případě nemusí být přihláška považována za platnou.
Pořadatel si vyhrazuje právo nevracet startovné v případě, že se loď závodu nezúčastní.
USTANOVENÍ PRO ZÁVODNÍKY
Plachetní směrnice budou vyvěšeny za oknem kanceláře ZK a online na elektronické
nástěnce „notice board“ na www.sailing.cz.
Závody se konají podle ZP jachtingu 2017-2020, Soutěžního řádu Českého svazu jachtingu,
Pravidel zúčastněných tříd, vyhlášek Závodní komise a tohoto vypsání.
Každá z přihlášených lodí musí být pojištěna v souladu se Soutěžním řádem Českého svazu
jachtingu.
Závodníci z České republiky se musí prokázat platnou závodní licencí a platnou lékařskou
prohlídkou.

Ubytování:

ubytování v loděnici nebude v souladu s unesením vlády ČR č. 490 ze
dne 30. dubna 2020 umožněno.
Stravování: občerstvení z výdejního okénka loděnice (jídlo i pití).
Upozornění: Všechna plavidla musí být řádně označena.
Posádka lodí FB musí vlastnit průkaz “vůdce malého plavidla”
Prosíme o kontrolu, zda kluby mají vyřízené povinnosti k ČSJ - zaplacené
loňské licence a odeslané seznamy členů. Členové blokovaných klubů
nepůjdou zadat do Racecontrolu a nemohou startovat.
Kontakt:

touspoh@seznam.cz
Zdeněk Parůžek – tel 731 602 066, paruzek.zdenek@seznam.cz
Viktor Tkadlec – tel 601 365 363, viktor.tkadlec@seznam.cz

Partner závodu:

