Mácháčský zápich 2019
25. 05. – 26. 05. 2019

Vypsání závodu
Notice of Race
Mácháčský zápich 2019
Lodní třídy: RS

700 (7P), RS 500 (7P), RS Aero (7P), L4,7 (2), Lar (2)

Pořadatel:

Jachtklub Máchova jezera

Organizer:

Hlavní rozhodčí:

Ladislav Martinec

Race Officer:

Lokalita:
Location:

Termín:

Jachtklub Máchova jezera
Přístavní 48
47163 Staré Splavy
GPS: 50°35'21.063"N, 14°38'9.147"E
https://www.restauracevjachtklubu.com/
25. 5. – 26. 5. 2019

Dates of racing:

Časový plán závodu:
Schedule:

První závodní den / First racing day:
8.00
snídaně pro závodníky / breakfest
8.30 – 9.30 registrace / registration
10.30
zahajovací ceremoniál / opening cer.
11.30
start rozjížděk / races
19.00
večeře pro závodníky / dinner
21:00
kulturní program / RUM
Druhý závodní den / second racing day
8.00
snídaně pro závodníky / breakfest
10.00
start rozjížděk / races

Mácháčský zápich 2019
25. 05. – 26. 05. 2019

Startovné:
Entry fee:

Startovné zahrnuje:
Entry fee includes:

Po návratu na břeh z poslední rozjížďky
vyhlášení výsledků / after last race closing ceremony
1000,- Kč / RS700, RS Aero
1500,- Kč / RS500
Povolení k vjezdu vozidel, parkování v areálu
Jachtklubu pro lodě a vozidla, 2x snídaně, 1x
večeře, kulturní program / Permit to enter the club by
car (protected forest), boats parking, car parking, 2x breakfast,
1x dinner, RUM

Doprovodné čluny:
Support (coach) boats:

Doprovodné čluny se musí registrovat u
pořadatele. / coach boats must be registered

Prohlášení:

Závodníci se účastní závodu zcela na svoji
vlastní odpovědnost. Pořadatel, Závodní
komise, Jury nebo jiné strany a osoby, které se
podílí na organizaci závodu, nepřijmou
odpovědnost za materiální škody nebo zranění
a smrt ve spojení ať přímém nebo nepřímém se
závodem.

Pojištění:

Každý účastník, včetně doprovodných lodí, musí
mít pojištění odpovědnosti třetí straně
s minimální výší plnění 9.000.000,-. Kč.

Insurance:

Kontakt:
Contact:

Jachtklub Máchova jezera
Michal Kotek
tel: 603 175527
mail: michal.kotek@gmail.com

