SKIREGATA FINN 2021
Vypsání 19. ročníku
Kombinovaný závod pořadatelů Jachtklubu Toušeň a Jachtklubu Česká Lípa se sestává ze dvou
samostatných závodů, jejichž výsledky jsou pak vyhodnoceny společně.

Zimní část - OBŘÍ SLALOM a BĚH NA LYŽÍCH
Pořadatel:

Jachtklub Toušeň

Organizační tým:

Martin Plecitý - ředitel závodu a garant běžecké tratě
Zdeněk Gebhart - garant tratě obřího slalomu

Program:
Datum
Pá 15.1.2021
So 16.1.2021

Čas
20.00
09.00
09.35
12.00

Akce
Příjezd na chatu, zahájení SKI Regaty
Individuální trénink
Odjezd SKI busem na start běžecké části
Hromadný start běžeckého závodu u bufetu běžeckého areálu
Horní Mísečky - předpokládaná délka 7 km po vyznačené trase
Po doběhu
Pozvolný přesun do Vítkovic po „grogové“ stezce
19.00
Možnost večerního tréninku sjezdu ve Vítkovicích
22.00
Losování startovních čísel prvního kola obřího slalomu
Ne 17.1.2021
10.00
Prohlídka tratě
10.30
Předpokládaný start 1. kola
11.15
Předpokládaný start 2. kola
14.30
Slavnostní vyhlášení výsledků, ukončení zimní části
Pořadatel si vyhrazuje změnu časového plánu s přihlédnutím k aktuálním povětrnostním podmínkám
a stavu zúčastněného mužstva.

Místa konání:
Chalupa YC Toušeň, Horní Vítkovice

- zahájení, losování

Vítkovice, Ski-areál Aldrov

- závodní trať - obří slalom

SKI Areál Horní Mísečky - Špindlerův Mlýn

- závod na běžkách

Disciplína, trať, hodnocení:
Běžky - vzhledem k hromadnému startu se stanovuje pořadí, jak kdo doběhne. Čas se zaznamená pro
osobní potřebu závodníka za účelem srovnání výkonnosti v následujících ročnících.
Sjezdovky - jede se obří slalom 2 kola. Pořadí zimní části se hodnotí podle času. Vítězem se stává ten,
kdo bude mít součet časů obou kol nejnižší, další následují. Pro potřeby hodnocení kombinace se
zaznamená pořadí závodníků samostatně v každém kole.
Vyhlášeno bude samostatně pořadí v běžkách a sjezdovkách.

Registraci, startovné, doklady:
Žádáme z kapacitních důvodů o registraci předem, buď on-line formulářem na adrese
www.finnclass.cz/ski2021 (www.finnclass.cz => v menu AKCE / Ski regatta 2021), nebo e-mailem na
m.plecity@seznam.cz, či písemně na adresu Martin Plecitý, Pětidomí 2, Praha 6 - 160 00, popř.
telefonem na 602371861 (Pro později přihlášené není zaručeno ubytování!)

Startovné:

Jednotné 200,- Kč

Doklady:

Licence ČSJ, zaplacené příspěvky ALT Finn za rok 2020 se předpokládají.

Ceny:

Hodnotné……

Ubytování:
Pořadatel zajišťuje ubytování v chalupě v Horních Vítkovicích, cena 200,- Kč/noc. (vlastní spací
prostředky sebou).

Jachtařská část - Pohár HAAS+SOHN Rukov
Pořadatel:

Jachtklub Česká Lípa

Datum :

15.-17. dubna 2021

Místa konání:

Máchovo jezero - Staré Splavy

Vyhodnocení pořadí sdruženého závodu SKIREGATA FINN 2021
Výsledky dojezdů závodů ze zimní části se pro potřeby kombinace počítají jako samostatné rozjížďky tedy celkem 3 (1x běžky,2x sjezdovky)
Při odjetí 3-5 ti rozjížděk v jachtařské části se do celkového součtu započítají i umístění ze zimní části
(tedy celkem 6 až 8 rozjížděk) a škrtají se nejhorší umístění z jachtařské části a nejhorší umístění
z lyžařské části.
Při odjetí 1 -2 rozjížděk v jachtařské části se do celkového součtu započítají i umístění ze zimní části
(tedy celkem 4 nebo 5 rozjížděk) a škrtá se nejhorší umístění z lyží.
Při rovnosti součtu umístění v rozjížďkách se vše pro určení celkového pořadí řeší v souladu s
platnými ZP jachtingu.
Pro účastníky jachtařské či lyžařské části se hodnotí nedojetí, diskvalifikace či nestartování dle
pravidel jachtingu – tj. počet účastníků (startujících) + 1 bod. Při úplné absenci na akci je při celkové
klasifikaci dojezd hodnocen označením DDNC (Definitivní DNC) a počítá se jako celkový počet
startujících na obou akcích + 1 bod.
Vyhlášení celkového pořadí a udělení cen SKIREGATY FINN 2021 bude provedeno samostatně vedle
jachtařské části po jejím ukončení.

Odkaz na mapy.cz na chatu Jachtklubu Toušeň:
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@ax=135587824@ay=138076000@at=Jachtklub%20Tou%C5%A1e%C5%88
@ad=Chata%20Jachtklubu%20Tou%C5%A1e%C5%88@sa=s@st=s@ssq=V%C3%ADtkovice@sss=1@ssp=11007
4988_122891980_160504940_160378572@x=135583856@y=138072768@z=16

