REGATTA 2013
REGISTRAČNÍ PŘIHLÁŠKA
K ZÁVODŮM REGATTA LIPNO POINT 2013

Odeslat
Firma / jméno:
IČ:

DIČ:

Adresa:
Fakturační adresa:
Kontaktní osoba:
Mobil:

E-mail:

Název posádky:
1.* Jméno a příjmení:
Bydliště:
Číslo OP:

Datum narození:

Mobil:

E-mail:

* zde uveďte držitele průkazu „Vůdce malého plavidla“. Naskenovaný průkaz prosíme poslat spolu s přihláškou e-mailem.

2. Jméno a příjmení:
Bydliště:
Číslo OP:

Datum narození:

Mobil:

E-mail:

3. Jméno a příjmení:
Bydliště:
Číslo OP:

Datum narození:

Mobil:

E-mail:

4. Jméno a příjmení:
Bydliště:
Číslo OP:

Datum narození:

Mobil:

E-mail:

5. Jméno a příjmení:
Bydliště:
Číslo OP:

Datum narození:

Mobil:

E-mail:

Zvolte termín(y) závodů:
17. - 19. května 2013
7. - 9. června 2013
9. - 11. srpna 2013
27. - 29. září 2013
18. - 20. října 2013

Vaše registrace na jednotlivé závody bude potvrzena připsáním startovného na
bankovní účet 35-9352110247/0100 vedený v KB.
Startovné včetně kapitána ve výši 29 000 Kč + 21 % DPH za loď / posádka / závod.
Startovné bez kapitána ve výši 27 000 Kč + 21 % DPH za loď / posádka / závod.
Jako variabilní symbol použijte 1. den uvedeného data závodu ve tvaru RRMMDD,
jako speciﬁcký symbol vaše IČ.
Závaznou registrační přihlášku posílejte na dorina.sebikova@hamaga.cz
V případě dotazů volejte Dorinu Šebíkovou na tel. 725 991 991.

Odeslat

Na vaši účast se těší tým REGATTA LIPNO POINT 2013

REGATTA 2013
REGATTA LIPNO POINT 2013
One Design Race

Pojďte spolu s námi vytvořit tradici jachtařských závodů na
Lipně a buďte už u 2. série závodů REGATTA LIPNO POINT!

• Startovné včetně kapitána ve výši 29 000 Kč / loď / posádka / závod zahrnuje: pronájem lodi, ubytování se snídaní od pátku do neděle, oběd formou
balíčku na loď během závodu, cílový drink, večerní raut, vítěznou trofej,
fotodokumentaci, videoklip ze závodu, tričko závodu, půjčení jachtařského
oblečení (kalhoty, bunda, záchranná vesta)
• Startovné pro posádku s vlastním kapitánem (držitelem průkazu Vůdce
malého plavidla s dostatečnými zkušenostmi) ve výši 27 000 Kč / loď /
posádka / závod zahrnuje: pronájem lodi, ubytování se snídaní od pátku
do neděle, oběd formou balíčku na loď během závodu, cílový drink, večerní raut, vítěznou trofej, fotodokumentaci, videoklip ze závodu, tričko ze
závodu, půjčení jachtařského oblečení (kalhoty, bunda, záchranná vesta)
• Startovné nezahrnuje: 21% DPH a nápoje
• Zahajovací startovné uhraďte na bankovní účet 35-9352110247/0100 vedený v KB, VS 1. den uvedeného data závodu ve tvaru RRMMDD, jako
speciﬁcký symbol vaše IČ.

PROGRAM DNE

Plachetnice Longtze Premier

• 2. Ročník série jachtařských závodů na největší vodní ploše v ČR
• oﬁciální závody zahrnuté do kalendáře Českého svazu jachtingu
• víkendové a tudíž časově nenáročné akce
• nejmodernější ﬂotila identických (One Design) sportovních plachetnic
Longtze Premier
• pro zájemce „coaching - škola jachtingu“ během tréninků a samotných
závodů
• „vše na jednom místě” - areál LIPNO Point a SPORTARENA LIPNO zaručuje
atraktivitu závodů s nejlepším zázemím u nás
• zábava a sportovní vyžití (tenis, badminton, squash, ﬁtness, lezecká stěna,
wellness, golf trenažér, plážový volejbal, plachetnice RS Feva...)
• zkušený realizační tým pod vedením Honzy Myslíka (www.proyachting.cz)

Pátek
14:00 – 21:00 Registrace závodníků na recepci LIPNO Pointu.
Převzetí jachtařského oblečení a plovacích vest v půjčovně
na recepci.
19:00
Sraz v restauraci
Představení hlavního rozhodčí a kapitánů
Rozlosování kapitánů
Sobota
8:00 – 9:00
9:00 – 9:30

Snídaně, registrace účastníků
Restaurace – Prezentace hlavního rozhodčího Honzy
Myslíka, rozdělení lodí, kapitánů a pravidla a trasa závodů
10:00 – 10:45 Příprava lodí k zahájení závodů
11:00
START (1-5 rozjížděk)
18:00
Předpokládané ukončení závodu
19:30
Vyhlášení výsledků, předání cen, promítání fotek a videa
z předešlých závodů a z právě konaného závodu, raut
Neděle
8:00 – 9:20

snídaně

PODMÍNKY A PRAVIDLA ZÁVODU
Série 5 samostatných závodů na plachetnicích Longtze Premier.
Termíny závodů:
17. - 19. května 2013
7. - 9. června 2013
9. - 11. srpna 2013
27. - 29. září 2013
18. - 20. října 2013

• mimořádně stabilní, lehce ovladatelná a rychlá kýlová plachetnice
• novozélandský design
• posádka 4-5 osob
• tréninková loď pro tým Amerického poháru (China Team)
• k dispozici 3 plachetnice
Technické údaje / Speciﬁkace:
Délka
6,8 m
Šířka
2,5 m
Ponor
1,8 m
Hmotnost
600 kg
Hlavní plachta 20,7 m2 (1 ref)
Kosatka 1
13,4 m2
Kosatka 2
7,4 m2
Genakr
59,9 m2
Vybavení plachetnice a základní všeobecné pokyny účastníkům
plaveb/kurzů:
• záchranné vesty pro každého člena posádky poskytuje LIPNO Point
• vesty musí být po dobu celé plavby oblečeny každým členem posádky
• výbava účastníka kurzu/plavby: sportovní obuv se světlou podrážkou, oblečení odpovídající počasí, dostatek tekutin (ne alkohol ;-), krém na opalování, čepice/kšiltovka
• v případě nepříznivého počasí možnost zapůjčení jachtařské bundy a kalhot
• možnost zapůjčení/prodeje jachtařských rukavic a dalšího příslušenství

• Účastnit se může jakýkoliv tým o min. 3 a max. 5 osob včetně kapitána
• Jeden ze členů posádky musí být držitelem průkazu Vůdce malého plavidla
• V případě zájmu dodáme zkušené kapitány
• Každý tým se registruje pod názvem svého sponzora nebo jiným zvoleným
názvem, který bude uváděn ve všech mediálních výstupech ze závodu
• Registrace týmu může proběhnout po přihlášení a uhrazení startovného
• Každý závod je vyhlašován samostatně
• Závod probíhá vždy v sobotu
www.regattalp.cz

