MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY LT FINN 2019
CTL 192156
20. – 22. září 2019, Nové Mlýny - Pavlov, YC Dyje Břeclav z.s.

DOPLŇUJÍCÍ PLACHETNÍ SMĚRNICE (DPS)
1.

PRAVIDLA

1.1

V rámci pravidla 44.1 ZPJ jsou všechny dvou-otáčkové tresty
nahrazeny tresty jedno-otáčkovými.
V závodě bude uplatněn Dodatek P ZPJ a DODATEK T ZPJ.

3.

VYHLÁŠKY PRO ZÁVODNÍKY,

3.1

Oficiální vývěsní tabule ZK a PK je umístěna v blízkosti kanceláře
ZK a na internetu (odkazy jsou v příloze č. 2 DPS).
Změny a doplňky PS budou na této tabuli vyvěšeny nejpozději 1
hodinu před začátkem jejich platnosti. Změna doby startu první
rozjížďky následujícího dne musí být vyvěšena do 20. hodiny
předcházejícího dne.

3.2

4.

6.2

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU
Pátek 20.9.2019
8.00 – 10.00
10.30
12.00
19.00

registrace závodníků
zahájení
start 1. rozjížďky (3 max.)
party pro závodníky a doprovod

Sobota 21.9.2019
10.00
start první rozjížďky dne (3 max)
18.00
tradiční vinařský večer pro závodníky
Neděle 22.9.2019
10.00
start první rozjížďky dne (2 max)
Žádná rozjížďka nebude startována po 14.00
hodině
cca 15.00
Vyhlášení výsledků a ukončení závodu
5.

ZNAMENÍ NA BŘEHU

5.1

Znamení na břehu budou vyvěšována na stožáru ZK pod vlajkou
„F“ (ICS Foxtrot).
Spuštění plamence „AP“ (ICS Answering pennant) s jedním
zvukovým znamením znamená: start rozjížďky nebude dříve jak za
30 min. po spuštění vlajky. Toto je změna Znamení závodu ZPJ.

5.2

6.
6.1

ZNAMENÍ NA VODĚ
Doplnění významu vlajky „L“ (ICS Lima) – vyvěsí-li ZK na cílové
lodi, spolu s modrou cílovou vlajkou, vlajku L, znamená to, že start
další rozjížďky se uskuteční co nejdříve (NONSTOP).

Vyzývacím znamení:
Lodní třída
Finn

Vlajka
„ F “ (ICS Foxtrot)

7.

DRÁHA A DEFINICE ZNAČEK DRÁHY

7.1

Pro tento závod budou použity jako značky dráhy nafukovací
gumové bóje. Plán tratě je přílohou č.1 těchto DPS.
Lodě, které dokončily, se nesmí vracet přes cílovou čáru.
Cílový limit je 15 minut.

7.2
7.3
8.

9.

START
Úmysl startovat bude na startovní lodi ZK signalizován
vztyčením oranžové vlajky 5 minut před vyzývacím znamením.
POČET ROZJÍŽDĚK, PLATNOST ZÁVODU
Závod je vypsán na 8 rozjížděk.
Pro platnost závodu musí být uskutečněna alespoň jedna platná
rozjížďka.

10.

BODOVÁNÍ

10.1 Pro závod bude použit „nízkobodový systém“ v souladu dodatkem
A ZPJ.
10.2 V případě absolvování méně než čtyř rozjížděk žádné bodové
hodnocení nebude vyškrtnuto, v případě absolvování 8 rozjížděk budou
vyškrtnuty dvě nejhorší bodové hodnocení. Toto je změna pravidla A2.1
ZPJ.
11.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Mimo uplatnění pravidla 1.2 ZPJ platí: Závodníci do 18 let musí mít
oblečeny a řádně upevněny záchranné vesty od vyplutí do přistání.

12.

VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI
Pořadatel regaty se zříká jakékoliv zodpovědnosti za ztráty,
materiální škody a jakékoliv škody na zdraví vzniklé v souvislosti
s tímto závodem. Každý závodník startuje výhradně na své riziko a
nebezpečí.

Příloha č.1 DPS

Značka 1a
Značka 1b

Značka 2a

Značka 2b

START

Loď ZK
Cíl

Finn: Start – 1a – 1b – 2a/2b – 1a – 1b - 2a/2b – 1a – 1b - 2b - Cíl

Příloha č.2 DPS
Nástěnka závodní komise:
https://www.sailing.cz/noticeboard/19215
6

Nástěnka protestní komise:
https://www.racingrulesofsailing.org/eve
nts/750/event_links?name=mcr-finncecc-cz

