TECHNICKÉ USTANOVENÍ
1.

Pravidla
Závody se konají podle pravidel a propozic hl. rozhodãího, pokynÛ Státní plavební
správy a pokynÛ organizátora.
Úãastníci se zavazují dodrÏet v‰echny platné právní pﬁedpisy t˘kající se plavby
sportovních plavidel na Vranovské pﬁehradû vydaného Státní plavební správou a
ostatní platné právní pﬁedpisy v sovislosti s provozem sportovních mal˘ch plavidel.
Úãastníci jsou povinni bezv˘hradnû dodrÏet pokyny poﬁadatele a ãlenÛ organizaãního
v˘boru.

2.

Závodní dráha
Závodní dráha bude oznaãená startovními body a bójemi - v˘sostné oznaãení trati.
Start: YACHT CLUB Vranovská pﬁehrada
Cíl:
molo

3.

Startovní ãíslo
Startovní ãíslo musí b˘t umístûné na obou stranách v souladu s pravidly.

4.

Prezentace závodu
- areál YACHT CLUBU - ﬁeditel závodu
KaÏd˘ závodník je povinnen dostavit se ke kontrole podle ãasového programu závodu.

5.

Podmínka úãasti
Kromû dodrÏení v‰ech podmínek úãasti podle pﬁedpisÛ, soutûÏních pravidel urãen˘ch
rozhodãím a podmínek Státní plavební správy, je povinná úãast kaÏdého závodníka
na rozpravû a v˘kladu trati na molu pﬁed startem!!!
Neúãast na rozpravû zakládá právo poﬁadatele a organizátora závodu nepﬁipustit
úãastníka k závodu. V pﬁípadû objektivních okolností si organizátor vyhrazuje zmûnit
pravidla závodu na rozpravû nebo závod zru‰it.

6.

Zodpovûdnost
Organizátor závodu neruãí závodníkÛm, mechanikÛm ani jin˘m úãastníkÛm za ‰kody
osobní nebo vûcné zpÛsobené ve spojitosti s tûmito závody. Podpisem pﬁihlá‰ky na
závod se závodník vzdává jakéhokoliv nároku na náhradu ‰kody vzniklé v souvislosti
s tûmito závody vÛãi organizátorÛm a poﬁadatelÛm závodu.
Závodníci a ostatní úãastníci se zúãastÀují závodu na vlastní riziko!
Tato pravidla byla schválena v˘borem Yacht clubu Vranovská pﬁehrada.
Organizátor závodÛ si vyhrazuje zmûnu pravidel podle zmûny podmínek závodu.
V pﬁípadû zmûny budou tato oznámení závodníkÛm oznámena nejpozdûji na rozpravû.
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V˘konn˘ v˘bor YACHT CLUBU
president Ing. Miroslav ·véda

Podpis pﬁihlá‰eného závodníka
podpis zákonného zástupce

„VRANOVSKÁ ELEKTROMÍLE 2019“
ZÁVOD ELEKTROMOTOROV¯CH LODÍ
P¤IHLÁ·KA K ZÁVODU ELETROMOTOROV¯CH LODÍ
PO¤ÁDANÉHO 15.6.2019 YACHT CLUBEM
VRANOVSKÁ P¤EHRADA
START V 11.00 HOD.

Kategorie

Pﬁidûlené
startovní ãíslo:

Kontaktní údaje:
Jméno:
Pﬁíjmení:
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:

Technické údaje pohonu:
V˘robce motoru:
Typ:
V˘kon - u motorÛ vlastní v˘roby (kW):
Napájecí napûtí:
Provedení (závûsn˘/vestavûn˘):
Napûtí baterie (V):
Kapacita baterie (Ah):
Váha baterie (Kg):

Technické údaje lodû:
V˘robce lodû:
Typ:
Délka (cm):
·íﬁka (cm):
Hmotnost (kg):
Materiál (nafukovací/laminát/
polaminovaná pﬁekliÏka/kov):

DATUM:
PODPIS:
DÍTù: (podpis zákonného zástupce)

âas startu:

âas v cíli:

Koneãné poﬁadí:

