
Setkáme se u Kolína

Ve dnech 15. až 18.července 2010.

 V péči klubu vodních sportů Kolín svolávám na výše uvedené datum
sraz plachetních lodí tříd NSS.

 Tato akce je plně dobrovolná a záleží pouze na Vás vážení přátelé.
 Odpovědnost za případné škody nese každý účastník na své náklady.

Místo konání: Středisko vodních sportů SAMBERK  KOLÍN  u Prahy-NÉ nad Rýnem
Kategorie: NSS A,B,C,D
Prezident soutěže: Pešek Jaroslav  KLM  Kolín  CZ 41
Hlavní rozhodčí: Pešek Jaroslav   (důchodce)
Pravidla: Stavba dle pravidel NAVIGA.

Statické hodnocení-zástupci klubu vodních sportů. Vyhlášení  nejhezčího
modelu. 
Jízdy hodnocení-dle koeficientu užitého v Protivanově.
Jízdní pravidla dle NAVIGA. 
Závěrečné výsledky bez bodového hodnocení.
Vyhodnocení, každá jízda samostatně.

Přihlášky: Elektronickou poštou   pesek.ing@seznam.cz
Přihláška musí obsahovat jméno,model,kategorii,krystaly.
Požadavek na ubytování v loděnici.

            Uzávěrka přihlášek 20.6.2010
Prezentace:   Na závodišti

čtvrtek 15.7.2010 od 17:00 do: 19:00 hod
pátek    16.7.2010       od 17:00 do: 19:00 hod

                                   Oficiální zahájení pátek 16.7.2010   ve 14,00 hod.
                                   JINAK MOŽNO P ŘIJET JAK KOLIV-dejte p ředem vědět 
Soutěžní vklad:          (kdo vyhraje platí všechno)
Protesty: existují-ale po postavení malého prcka protestujícím závodníkem, v případě

                        protestu proti rozhodnutí rozhodčího jsou to dva. Jak známo i rozhodčí 
nemá vždy pravdu!



Časový plán soutěže:
pátek-sobota    jízdy   dopoledne 9 až 11 hod

                                                                       odpoledne 14 až 16 hod
                                   neděle              regata  dopoledne        9:30 až 11:00 hod
Jedna se o nepevný časový rozvrh.
Po dohodě na místě bude aktualizován.

Organisační pokyny,  ubytování a stravování: Příjezd dle přiložení mapky. Odbočuje se na
novém mostě v Kolíně a dále po 200m přes železniční přejezd směr Starý Kolín. Jede se podle trati
a vody. Po projetí lesem doleva na polní cestu (nepřejíždět železniční trať) až k Labi a dále podle
vody až narazíte na modrá vrata.

Ubytování v objektu cca 20 míst v 2 a 4 lůžkových pokojích.

Cena     100,- Kč  za holou postel a noc
             150,- Kč  za postel s povlečením a noc.
Další poplatky: 30,- Kč za osobu a den

30,- Kč za auto a den
30,- Kč za stan a den

Stravování: Na vlastní náklady  ve vlastní kuchyni.  V objektu má být po dobu prázdnin otevřena
restaurace. Jakmile budu mít možnost, přihlášeným zašlu podrobnější informace. Pro Ty co jsou
hlavně přes jídlo se budu snažit zajistit v předstihu jídelníček. 

Přístup k vodě obdobný jako na Dářku. Doporučuji holinky. Je tam betonový sešup na lodě.






