CZECH NATIONAL PRESCRIPTIONS
With effect from 1st May 2021, Czech Sailing Association prescribes,
RRS 40:
a) Add to Rule 40.2: Rule 40.1 applies at all times while afloat for competitors and support persons
younger than 18 years old at the day of start of the event.
b) Change Rule 40.1 by adding to word “competitor” words “and support person”.
c) The support person which is driving the motorboat registered at the event shall use kill cord when
motor is running.
RRS Part 6:
a) Add Preamble to RRS Part 6: The Czech Sailing Association prescribes that the following are
requirements to enter an event within its jurisdiction:
i.
Czech competitors or competitors officially living in the Czech Republic are required to prove
valid competitor’s license issued by the Czech Sailing Association. Breach of this prescription
cannot be subject of protest or request for redress by boat.
ii.
Czech competitors or competitors officially living in the Czech Republic shall prove with
a regular medical examination at any type of the event according to notice of Czech Ministry of
Health.
This
notice
is
available
here:
https://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=26584
Add new rule RRS 61.4:
a) No fees shall be charged for any procedures under Part 5. Rule 64.4(e), however, remains
unchanged.
RRS 67:
a) Each participating boat or sailor shall be insured with valid third-party liability insurance with
a minimum cover of CZK 9.000.000 per incident or the equivalent.
b) Each support boat registered at the event or the support person which is driving this motorboat
shall be insured with valid third-party liability insurance with a minimum cover of CZK 9.000.000
per incident or the equivalent.
c) Any issue of liability or claim for damages arising from an incident while a boat is bound by the
rules as defined in The Racing Rules of Sailing shall be subject to the jurisdiction of the courts and
not considered by a protest committee.
d) A boat that takes a penalty or retires does not thereby admit liability for damages or that she has
broken a rule.

Pouze český překlad. Pokud je rozpor mezi jazykovými verzemi anglická verze má přednost.
Czech translation only. If there is a conflict between languages English version prevails.
NÁRODNÍ PŘEDPISY ČESKÉHO SVAZU JACHTINGU
Český svaz jachtingu s účinností od 1. května 2021 stanovuje, že:
ZPJ 40:
a) Doplň do pravidla 40.2: Pravidlo 40.1 platí po celou dobu od vyplutí do přistání pro závodníky
a doprovod mladší než 18 let v den začátku závodu.
b) Změň pravidlo 40.1, takže že, ke slovu „závodník“ doplň „a doprovod“.
c) Doprovod, který řídí motorový člun registrovaný v závodě musí mít upevněnou „výtrhovku“ (kill
cord), vždy když běží motor.
ZPJ Část 6:
a) Doplň Preambuli do ZPJ Část 6:
i.
Čeští závodníci nebo závodníci s trvalým pobytem na území České republiky se musí prokázat
platnou závodní licencí na všech závodech. Porušení tohoto předpisu nemůže být obsahem
protestu nebo žádosti o nápravu lodi.
ii.
Čeští závodníci nebo závodníci s trvalým pobytem na území České republiky se musí prokázat
pravidelnou lékařskou prohlídkou podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky,
na všech závodech. Tato vyhláška je k dispozici zde: https://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=26584.
Doplň nové pravidlo ZPJ 61.4:
a) Nesmí být vybírán, žádný poplatek za postupy podle Části 5. Pravidlo 64.4(e) zůstává nezměněné.
ZPJ 67:
a) Každá loď nebo závodník musí mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti s minimální pojistnou
částkou 9.000.000 Kč na závod nebo jeho ekvivalent.
b) Každý doprovodný člun, který je registrován do závodu nebo jeho řidič musí mít sjednáno platné
pojištění odpovědnosti s minimální pojistnou částkou 9.000.000 Kč na závod nebo jeho ekvivalent.
c) Jakýkoliv otázka odpovědnosti za škodu nebo nároku na náhradu škody, která vyplývá z incidentu,
při kterém byla loď vázána pravidly jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu, podléhá
pravomoci soudů a nebude posuzována protestní komisí.
d) Loď, která přijme trest nebo vzdá tím implicitně nepřijímá odpovědnost za škodu nebo nepřijímá,
že porušila pravidlo.

