Propozice
3. Otevřeného Mistrovství ČR 2019 kategorie modelů Footy
a
3.ročníku závodů plachetnic „O Znojemskou okurku“

Vyhlašovatel:

FOOTY CZE, člen Internacional Footy Class Association (IFCA)

Termín:

18.5. – 19.5.2019

Místo:

Výrovická přehrada u Znojma.

Hlavní rozhodčí:

Stanislav Jakeš

Techničtí komisaři:

ing.Svatopluk Hubáček, Dalibor Sebera

Pořadatel:

Hanzal Team Znojmo

Spolupořadatel:

MK Slezko, DDM Třinec, FOOTY CZE

Odpovědný hlavní pořadatel:

GPS: 48.9288628N, 16.1067408E

Zdeněk Hanzal tel. 606 827 885
Email: odyssseus@email.cz

Organizace soutěže:
MiČR 2019 třídy FOOTY
1. Závodní trať bude trojúhelník, vyznačený žlutými očíslovanými bójkami. Startovní/cílová
čára bude mimo vyznačenou trať vytyčena červenými bójkami, a to v ose poloviny
startovního mola, cca 2 m od hrany mola.
2. Soutěžící budou rozděleni do rozjížděk podle věku: žáci a junioři (rok narození 2001 a
mladší) a kategorie senioři.V případě malé účasti pojedou rozjížďky všichni společně.
3. Jedné rozjížďky, sestávající se minimálně z 10 jízd, se zúčastní maximálně 10 lodí.
Jestliže bude počet startujících větší nebo to bude vyžadovat situace, počet lodí v jedné
rozjížďce může být navýšen na max.15.
4. Z každé kvalifikační rozjížďky přímo postupovat do finálové/semifinálové rozjížďky prvních
5 (ev.7) lodí. Počet bude stanoven tak, aby se ve finálové rozjížďce nepřekročil počet 15ti
lodí.
5. Zařazení závodníků do kvalifikačních rozjížděk bude podle jejich umístění v r. 2018
v seriálu Footy v Čechách, Moravském Poháru a Mistrovství Polska. A to tak, aby soutěžící
byli do skupin rozděleni rovnoměrně dle výkonnosti a nedošlo tak k vytvoření rozjížďky
„favoritů“ a „outsiderů“. Závodníci, kteří se žádného seriálu neúčastnili, budou do rozjížděk
rozlosováni.
6. Soutěž bude probíhat podle platných Pravidel třídy Footy s výjimkou bodu 3 a 4, kdy se
každá rozjížďka bude hodnotit stejně jako celá soutěž.
Pravidla jsou ke stažení na
http://www.moravskypohar.cz/sites/default/files/Soutezni_pravidla_FOOTY_v1.pdf
7. Soutěžní modely musí být opatřeny registračním číslem. Soutěžící, kteří dosud nemají
svůj model registrován, mohou svou žádost o přidělení čísla poslat na mail
svatopluk.hubacek@autel.cz a číslo jim bude přiděleno obratem. Postup registrace a
požadované údaje najdete na stránce http://www.moravskypohar.cz/Footy/Registr Jestliže o
registraci nebudete mít zájem, uveďte toto do přihlášky a dočasné číslo jen pro tuto soutěž
vám bude přiděleno pořadatelem.
Doplňková soutěž „Footy Sprint“
1. Přihlášení soutěžící budou rozlosováni do postupového pavouka podobně jako v
tenisu.
2. Pokud nebude přihlášen správný počet soutěžících pro plné obsazení pavouka
(2,4,8,16,…), budou někteří soutěžící v pavouku nasazeni výše. Také o tom
rozhodne los.
3. Trať bude 5m dlouhá, označená 2 startovacími a 2 cílovými bójemi. Bude postavena
směrem na zadní nebo boční vítr. Na šířku trať není pravidly nijak omezena.
4. V soutěži platí právo plavby stejně jako v jakékoliv jiné soutěži.
5. Dvojice z pavouka pojedou jen jednu jízdu a rychlejší v dané jízdě postupuje.

.

Regata plachetnic „O Znojemskou okurku”

1. Závodní trať bude karuselová/ovál/, vyznačená dvěma očíslovanými bójkami.
Startovní/cílová čára bude shodná se startem třídy Footy.
2. Pojedou se 3 soutěžní rozjížďky a to každá v minimální délce 60 minut. V případě
příznivých povětrnostních podmínek a zvládání časového rozvrhu mohou být rozjížďky
prodlouženy.
3. Všechny lodě přihlášené do Regaty budou startovat společně. Konečné výsledky se
zohledněním handicapu budou počítány podle pravidel platných pro třídu NSS.
5. Rozjížďka se bude řídit podle platných jachtařských pravidel s dodatkem pro rc modely.
6. Každému přihlášenému účastníkovi Regaty bude přiděleno číslo, které bude mít vytištěno
na své visačce soutěžícího. Tuto obdrží při prezentaci.

Orientační časový rozvrh soutěžních dnů:
Pátek 17.5.2019 :
12 00 – 19 00 – Příjezd soutěžících, ubytování, volný trénink na tratích.
Pro kategorii Footy kontrola modelů v měřícím boxu, prezentace.
Pro účastníky Regaty prezentace, přidělení čísel
19 00 – 21 00 - Školení pravidel jachtingu - není povinné

Sobota 18.5.2019 :
7 30 – 8 00

Prezentace účastníků, technická přejímka kategorie Footy.

8 00 – 8 30

Zahájení soutěže.

8 30 – 9 30

Rozjížďky kategorie Footy – žáci a junioři

9 30 – 11 30

Rozjížďky kategorie Footy -senioři

11 30 – 12

Rozjížďka Regaty č. 1

30

12 30 – 13 30

Přestávka na oběd

13 30 – 16 00

Rozjížďky kategorie Footy – senioři

16 00 – 16 30

Rozjížďka kategorie Footy - žáci a junioři

16 30

–

18 00 Rozjížďka Regaty č.2

18 00 – 19 00

Footy sprint

20 00 – 21 00 Školení pravidel jachtingu – není povinné
2100 – kolik kdo vydrží - Společné posezení soutěžících,táborák.

Neděle 19.5.2019 :
8 00

–

9 30

Finále B Footy – o umístění 10. místo a horší,
Finále žáci + junioři

9 30

– 11 00

Finále A Footy

11 00 – 12 00

Rozjížďka Regaty č.3

12 00 – 13 00

Přestávka na oběd

13 00 – 14 00

Vyhlášení výsledků, předání cen, ukončení soutěže

Organizační část.
Startovné:

Žáci, junioři

15 Kč

Senioři

Footy 160 Kč

Regata 150 Kč

Protesty: je možno podat do 10 minut od skončení jízdy oproti kauci 600 Kč. V případě
neuznání protestu propadá kauce ve prospěch pořadatele.
Po předložení OP bude přihlášeným účastníkům vydána visačka „Soutěžící“, opravňující
držitele k bezplatnému vstupu do areálu. K prostoru vyznačenému k postavení stanů a
přístřešků bude možno přijet autem, po vyložení je nutno odjet před areál na bezplatné
parkoviště (cca 150 m od místa konání závodů). Auto je možno též ponechat u přístřešků za
celodenní poplatek 100 Kč - hradí se u správce areálu. Ubytovaní mají parkovné v areálu již
v ceně ubytování.
Doprovod soutěžících musí při vstupu do areálu uhradit vstupné provozovateli kempu.
Celodenní vstupné do 18 let 15 Kč dospělí 30 Kč
Elektřina, zavedená do prostoru zázemí soutěžících, se smí používat výhradně pro potřeby
soutěže - nabíječky, pájky, nářadí, apod.
Je zakázáno na této přípojce používat vařiče, rychlovarné konvice apod.

Ubytování.
Pro účastníky, mající zájem se ubytovat, nabízí areál možnost ubytování v chatkách nebo
vlastních stanech či karavanech. Informace včetně cen najdete na www.campvyr.cz
Dále je možno si ubytování objednat přímo u provozního:
pana Jiřího Rulfa na tel. 420 777 181 363
Jelikož na daný termín závodů bývá penzion již kapacitně obsazen, všichni zájemci o
ubytování by si je měli zarezervovat co nejdříve, nejlépe do konce I/2019 na výše
uvedených stránkách nebo přímo u provozního.
Jinak je možno nalézt ubytování v penzionech v blízkém okolí – Výrovice, Únanov,
Dunajovice.

Přihlášky jsou ke stažení na stránce www.moravskypohar.cz/footy v sekci Footy
CZE MiČR 2019 a na stránkách Kalendáře akcí KLoM.
Uzávěrka přihlášek je 4.5.2019. Bude možno se přihlásit i v den soutěže.
Přihlášením v den soutěže je startovné navýšeno na dvojnásobek.
Soutěž není pojištěna. Veškeré újmy a škody jsou tedy zcela na odpovědnosti
všech zúčastněných.

