Regulamin
3. Otwarte Mistrzostwa Republiki Czeskiej 2019 kategorii Footy
i
III. rok wyścigu żeglarskiego "O Znojemskou okurku"

Organizator:

FOOTY CZE, członek International Class Footy Class Association (IFCA)

Termin:

18.5. - 19.5.2019

Miejsce:

zapora Výrovická koło Znojma. GPS: 48.9288628N, 16.1067408E

Sędzia główny:

Stanislav Jakeš

Komisarze techniczni: ing.Svatopluk Hubáček, Dalibor Sebera
Organizator:

Hanzal Team Znojmo

Współorganizator:

MK Slezko, DDM Třinec, FOOTY CZE

Odpowiedzialny główny organizator: Zdeněk Hanzal tel. 606827885
Email: odyssseus@email.cz

Organizacja zawodów:

MiČR 2019 - Klasa FOOTY
1. Tor wyścigowy będzie trójkątem oznaczonym żółtymi bojami numerowanymi. Start/meta
będzie wyznaczona czerwonymi bojami, około 2 m od krawędzi pomostu.
2. Zawodnicy zostaną podzieleni na biegach w zależności od wieku: uczniowie i juniorzy (rok
urodzenia 2001 i młodsi) oraz kategoria seniorzy. W przypadku niskiej liczby uczniów i
juniorów w wyścigu, będą się ścigać wszyscy razem.
3. Wyścig dzieli się na grupy. Każda grupa składa się z co najmniej 10 biegów i w której
uczestniczy maksymalnie 10 modeli. Jeśli liczba startujących jest większa lub będzie to
wymagać sytuacja, liczbę modeli w jednej grupie można zwiększyć do maksymalnie 15.
4. Z każdej grupy kwalifikacyjnej przejdzie bezpośrednio do grupy półfinałowej lub finałowej
pierwszych 5 (ew. 7) modeli. Liczba zostanie ustalona tak, aby liczba 15 modeli nie została
przekroczona.
5. Zawodnicy będą podzieleni do grup kwalifikacyjnych w zależności od ich wyników w
2018r. w seriałach FOOTY w Czechach, w Morawskim Pucharze oraz Mistrzostwach Polski.
Zawodnicy, którzy nie wzięli udziału w żadnym z seriałów, zostaną do grup wylosowani.
6. Zawody będą odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami klasy Footy w CZE,
z wyjątkiem punktów 3 i 4. Każda grupa będzie oceniana w taki sam sposób, jak cały
konkurs.
Reguły są dostępne na stronie
http://www.moravskypohar.cz/sites/default/files/Soutezni_pravidla_FOOTY_v1.pdf
7. Modele muszą posiadać numer rejestracyjny. Zawodnicy, którzy nie zarejestrowali jeszcze
swojego modelu, mogą ubiegać się o numer z krajowym koordynatorem. Jeżeli nie macie
zamiaru uzyskać rejestracji w swoim kraju, proszę to napisać do zgłoszenia i numer
tymczasowy (tylko dla tego konkursu) zostanie przydzielony przez organizatora.

Konkurs uzupełniający "Footy Sprint"
1. Uczestnicy zostaną rozlosowani w postępowego pająka podobnego do tenisa.
2. Jeśli nie zostanie wprowadzona prawidłowa liczba zawodników dla pełnego obsady pająka

(2,4,8,..), niektórzy zawodnicy w pająku zostaną rozmieszczeni wyżej. To także będzie
losowane.
3. Tor ma 5 m długości, oznaczony 2. startowymi i 2 bojami mety. Zostanie on zbudowany w
kierunku wiatru tylnego lub bocznego. Szerokość ścieżki nie jest ograniczona przez reguły.
4. Biegi będą podlegać obowiązującym zasadom żeglarskim z dodatkiem dla modeli RC.
.
5. Para rywali pojedzie tylko jedną jazdą i kto tygra, idzie do następnej rundy.
.

Żaglówka regatowa "O Znojemskou okurku"
1. Tor wyścigowy będzie karuzelowy /owalny/ oznaczony dwoma bojami. Linia startu/mety
będzie taka sama jak przy wyścigu Footy.
2. Odbędą się 3 biegi konkursowe, każdy o minimalnym czasie 60 minut. W przypadku
dobrej pogody i dostatku czasu, wyścigi można przedłużyć.
3. Wszystkie modele zgłoszone do regat startują razem. Ostateczne wyniki w oparciu o
handicap będą obliczane zgodnie z zasadami obowiązującymi dla klasy NSS.
5. Biegi będą podlegać obowiązującym zasadom żeglarskim z dodatkiem dla modeli RC.
6. Każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi regat zostanie przydzielony numer, który
zostanie wydrukowany na etykiecie zawodnika podczas prezentacji.

Harmonogram dni zawodów:
Piątek 17.5.2019:
12:00 – 19:00 Przyjazd zawodników, zakwaterowanie, treningi przedstartowe na torach.
Dla kategorii Footy sprawdzenie modeli w boxu pomiarowym, prezentacja.
Dla uczestników Regaty prezentacja, przydzielanie numerów.
19:00 – 21:00 Szkolenie zasad żeglarstwa - nie jest obowiązkowe

Sobota 18.5.2019:
7:30 – 8:00

Prezentacja ostatnich uczestników, kontrola modeli kategorii Footy

8:00 – 8:30

Otwarcie zawodów

8:30 – 9:30

Footy – grupa uczniowie i juniorzy

9:30 – 11:30

Footy – grupa Seniorzy

11:30 – 12:30 Regata wyścig nr 1
12:30 – 13:30 Przerwa na obiad
13:30 – 16:00 Footy – grupa seniorzy
16:00 – 16:30 Footy – grupa uczniowie i juniorzy
16:30 – 18:00 Regata wyścig nr 2
18:00 – 19:00 Footy sprint
20:00 – 21:00 Szkolenie zasad żeglarstwa - nie jest obowiązkowe
21:00 – ….

Spotkanie zawodników

Niedziela 19.5.2019:
8:00 – 9:30

Finał B Footy (11. miejsce i dalej)
Finał uczniowie + juniorzy

9:30 – 11:00

Finały A Footy (1.-10. miejsce)

11:00 – 12:00 Regata wyścig nr 3
12:00 – 13:00 Przerwa na obiad
13:00 – 14:00 Podsumowanie, wręczenie nagród i zakończenie zawodów

Część organizacyjna.
Opłata startowa:

uczniowie, juniorzy 15 CZK
Seniorzy

Footy 160 CZK

Regata 150 CZK

Protesty: możliwe jest złożenie w ciągu 10 minut od zakończenia biegu lub incydentu
za kaucję 600 CZK. Jeżeli protest zostanie uznany, kaucja się wraca protestującemu, w
odwrotnym przypadku, kaucja przepada na rzecz organizatora.
Po złożeniu dowodu osobistego, uczestnik otrzyma etykietę zawodnika („Soutěžící”),
upoważniająca do bezpłatnego wstępu do arealu. Do namiotów w miejscu zawodów można
dojechać samochodem dla wyładowania bagaży, potem należy samochód zostawić na
bezpłatnym parkingu przed arealem (ok. 150 m od miejsca zawodów). Samochód można też
zostawić w arealu za opłatę za cały dzień w wysokości 100 CZK, opłata jest możliwa na
recepcji. Zakwaterowani mają parking w arealu już w cenie.
Osoby doprowadzające uczestników muszą opłacić wstęp do arealu przy wejściu.
Całodniowy wstęp dla osób do 18 lat wieku jest 15 CZK i dla dorosłych 30 CZK.
Podłączenie do sieci elektrycznej jest możliwe wyłącznie do celów konkursowych ładowarek, narzędzi do lutowania, narzędzi itp.
Na tym połączeniu nie wolno używać kuchenek, czajników itp.

Zakwaterowanie.
Dla osób zainteresowanych zakwaterowaniem ośrodek oferuje możliwość zakwaterowania w
domkach lub własnych namiotach lub przyczepach kempingowych. Informacje i ceny można
znaleźć na stronie www.campvyr.cz.
Ponadto, można zamówić zakwaterowanie bezpośrednio w miejscu zawodów:
Pan Jiří Rulf, telefon +420 777 181 363
Ponieważ pensjonat bywa zajęty na dany okres wyścigowy, wszystkie osoby ubiegające się
o zakwaterowanie powinny zarezerwować je najlepiej przed końcem I/2019 r. Na wyżej
wymienionych stronach lub bezpośrednio u kierownika kempu.
W przeciwnym razie można znaleźć zakwaterowanie w pobliskich pensjonatach - Výrovice,
Únanov, Dunajovice.
Zgłoszenia można pobrać na stronie www.moravskypohar.cz/footy w dziale Footy CZE
MiČR 2019 oraz na stronach kalendarza wydarzeń KLoM.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa dniem 4 maja 2019 r. Dla zagranicznych
uczestników rejestracja będzie możliwa także w dniu zawodów.
Konkurs nie jest ubezpieczony. Odpowiedzialność za szkody ponoszą sami
uczestnicy.

