
 

POZVÁNKA 
na 

11. ročník tradičního závodu družstev 
v jachtingu 2008 

31.5.-1.6.2008 BRNO 

 

 
 

První tři přihlášené týmy obdrží tradiční cenu 

V sobotu večer ohňostroj z vodní hladiny 

a spousta další dobré zábavy 

  



 

 
TJ Lodní sporty Brno, JO 

NOTICE of RACE 
VYPSÁNÍ ZÁVODU 
11th Team Racing Regatta Brno 

31st May - 1st June 2008 / 31.5. - 1. 6. 2008 
Brno lake / Brněnská přehrada 

 
 

 SCHEDULE OF RACES PROGRAM ZÁVODU 

Saturday 31st Registration  

Skippers’ Meeting  

Racing  

Registrace družstev 

Setkání kormidelníků  

Rozjížďky 

08:00-09:00 

10:00 

11:00-22:00 

Sunday 1st Skippers’ Meeting  

Racing  

Closing Ceremony, Prize Giving  

Setkání kormidelníků  

Rozjížďky  

Ukončení závodu, vyhlášení vítězů 

08:00 

09:00-15:00 

15:30 

 

 

1. RULES 

1.1. The event will be governed by:  

 - the ISAF Racing Rules of Sailing for 2005-2008 
(RRS) including Appendix D,  

 - this Notice of Race, including amendments and  

 - the Sailing Instructions, including amendments 

  - Announcements of the Race Committee 

 In the event of a conflict arising between the 
above rules, the rule nearest the bottom of the list 
shall prevail. 

1. PRAVIDLA 

1.1. Závod se bude konat podle:  

 - Závodních pravidel jachtingu 2005-2008 (ZPJ) 
včetně Dodatku D,  

 - tohoto Vypsání závodu, včetně změn a  

 - Plachetních směrnic, včetně dodatků 

 - Vyhlášek Závodní komise 

 V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly, 
rozhoduje pravidlo uvedené níže v tomto výčtu. 
 

1.2. The official language of the event will be Czech.  

1.3.  If one or more teams or race officials are from 
other country than Czech or Slovak Republics 
then the official language of the event will be 
English. 

1.2. Oficiálním jazykem závodu je čeština 

1.3.  V případě, že jeden nebo více účastníků závodu 
nebo kdokoli z organizačního týmu bude z jiné 
země, než ČR nebo SR, bude oficiálním jazykem 
závodu angličtina. 

2. ORGANIZING AUTHORITY 

 The Organising authority is TJ Lodní sporty Brno, 
JO. 

2. POŘADATEL 

 Pořadatelem závodu je TJ Lodní sporty Brno, 
JO. 

3. SAFETY 

 All competitors will be required to supply their 
own personal buoyancy and shall wear them at all 
times while afloat.  

3. BEZPEČNOST 

 Všichni závodníci jsou povinni mít vlastní 
záchrannou vestu předepsaného výtlaku a jsou 
povinni ji mít oblečenou a řádně upevněnou od 
vyplutí do přistání.  



 

4. ELIGIBILITY, QUALIFICATION 
CRITERIA, NUMBER OF TEAMS 

4.1. The Team shall consist of six competitors (three 
crews of two competitors). Team is represented 
by a Team Leader who may be either the extra 
(7th) non-competing team member or a competing 
member of the team. The Team Leader shall be 
18 years old or older. 

4.2 The teams will be entered according to the date of 
reception of the entry form/payment (the later of 
these dates). If the number of the entered team 
exceeds 6 the organiser is allowed to cut out the 
number of the entered teams to 6. 

4.3 The organiser is allowed to cancel the Event if 
there is not sufficient number of entries made till 
20th May 2008. 

 Entry fee will be returned or, subject to approval 
of the teams entered, will be done whatever what 
allows organising the event. 

4. PODMÍNKY ÚČASTI, POČET TÝMŮ 
 

4.1.  Družstvo se skládá z šesti závodníků (tří 
dvoučlenných posádek). Družstvo zastupuje 
Team leader, který nemusí závodit. Team leader 
musí být starší 18 let. 
 
 

4.2. Týmy budou přijaty dle data přihlášení a 
zaplacení startovného (platí pozdější z obou dat). 
V případě, že počet přihlášených týmů přesáhne 
6, je pořadatel oprávněn snížit počet 
přihlášených na 6. 

4.3. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod, pokud 
se nepřihlásí k 20. 5. 2008 dostatečný počet 
družstev.  

 Zaplacené poplatky budou vráceny, nebo budou 
se souhlasem přihlášených družstev provedeny 
jiné kroky, aby bylo možno uspořádat závod 
alespoň v omezeném rozsahu. 

7. ENTRIES 

7.1. Generally: 
Entries shall be made by e-mailing the attached 
form and by a payment of an appropriate fee 
(details of payment on request). 
 

7.2. The entry fee per team and race is CZK 4500 
(app. Euro 180) and shall be paid no later then at 
registration 

7.3. The entry fee for the teams entered till 16th April 
2007 is CZK 3000 (app. Euro 120). 

7.4. Discounts 
The entry fee is decreased by:  
CZK 200 for each team member born 1982 - 
1989, CZK 300 for each team member born 1990 
- 1992 and CZK 400 for each member born 1993 
or later. 

7. PŘIHLÁŠKY 

7.1. Všeobecně: 
Posádka se přihlásí zasláním přiloženého 
registračního formuláře na v něm uvedenou 
mailovou adresu a  uhrazením odpovídajícího 
poplatku na účet číslo 4 060 021 645/6800. 

7.2. Startovné za tým činí 4500,-Kč a musí být 
uhrazeno nejpozději při registraci. 
 

7.3. Startovné pro týmy, které se přihlásí do 20. 5. 
2008 včetně činí 3000,- Kč za tým. 

7.4. SLEVY ze startovného: 
Za každého člena týmu narozeného v letech 1982 
až 1989 se startovné snižuje o 200Kč, za 
každého člena týmu narozeného v letech 1990 až 
1992 se startovné snižuje o 300Kč a za každého 
člena týmu narozeného v roce 1993 nebo později 
se startovné snižuje o 400Kč. 



 

8. DAMAGE DEPOSIT 

8.1. Each team shall be liable for any damage to boats 
or property. The returnable fee of CZK 3000 
shall be paid no later then at registration.  
 

8.2 This will be used to pay for damage to boats or to 
any property of the organisers. All collisions 
resulting in damage to a boat shall be brought to 
the attention of an umpire immediately by the 
person causing the damage and by the person 
sailing the damaged boat so that damage costs can 
be assessed and attributed. If total damage 
attributed to a team is costed at more than the 
value of damage deposits held from that team, 
that team shall provide an additional deposit fee 
before being allowed to continue racing. 

8.3. Team found not being capable of sailing safely 
will be excluded from further sailing in the event. 
 

8.4  Non attributed damage costs may be equally 
divided between teams to the limit of the damage 
deposit. 

8. VRATNÁ ZÁLOHA – DAMAGE DEPOSIT 

8.1 Každé družstvo je zodpovědné za škody na 
lodích a vybavení pořadatele. Vratná záloha 
(damage deposit) ve výši 3000,- Kč musí být 
zaplacena nejpozději při registraci.  

8.2 Tato záloha  bude použita pro zaplacení škod na 
lodích nebo příslušenství pořadatele. Kolize, 
která způsobí škodu, bude okamžitě vyšetřena 
rozhodčím a pořadatelem za přítomnosti osoby, 
která plachtila na poškozené lodi, a osoby, která 
kolizi způsobila. Bude odhadnuta výše škody a 
určena zodpovědná osoba. Jestliže celková škoda 
přisouzená družstvu je vyšší než záloha, družstvo 
musí poskytnout další zálohu dříve, než mu bude 
umožněno pokračovat v závodu.  
 

8.3 Družstvo, které bude shledáno neschopným 
plachtit bezpečně, bude vyloučeno 
z následujících rozjížděk. 

8.4  Škody, které nebudou přisouzeny žádnému 
družstvu mohou být rovnoměrně rozděleny mezi 
všechny družstva do výše zálohy 

9. BOATS  

9.1 The event will be sailed in a International 420 
type boat (no trapeze, no spinnaker), supplied by 
the Organising Authority. Competitors shall sail 
the boats exactly as provided by the Organising 
Authority, as prescribed in the Sailing 
Instructions.  

9. LODĚ 

9.1 Závod se pojede na lodích typu 420 (bez hrazd a 
bez spinakrů) dodaných pořadatelem. Závodníci 
jsou povinni plachtit na lodích tak, jak jsou 
poskytnuty pořadatelem a jak bude upřesněno 
v Plachetních směrnicích.  

10. PROGRAM AND SCHEDULE OF RACES 

 see the front page 

10. ČASOVÝ PLÁN 

 viz úvodní strana  

11. FORMAT 

 The format will be three-on-three team racing 
according to RRS Appendix D. The number of 
races depends of number of teams entered and the 
weather conditions. The format of the event will 
be specified in the Sailing Instructions. 

 Except due to a bad weather conditions it is 
intended that all the teams will be scheduled to 
sail each day (even the last day) of the regatta. 

11. FORMÁT ZÁVODU 

 Závod se bude konat jako Závod družstev „tři na 
tři“ podle dodatku D ZPJ. Počet rozjížděk závisí 
na počtu přihlášených družstev a povětrnostních 
podmínkách. Formát závodu bude určen 
v Plachetních směrnicích. 

 Neznemožní-li to povětrnostní podmínky, 
předpokládá se, že všechny týmy budou závodit 
každý (i poslední) den závodu. 

12. COURSES TO BE SAILED 

 The courses will be laid in the BRNO Lake and 
will consist of several short legs. Duration of one 
race will be about 10–15 minutes.  

12. TRAŤ ZÁVODU 

 Tratě jednotlivých rozjížděk se budou skládat z 
několika krátkých úseků tak, aby doba trvání 
jedné rozjížďky byla asi 10-15 minut. 

13. SCORING SYSTEM 

 The scoring system will be as described in 
Appendix D and the TRRB Sailing Instructions.  

13. BODOVACÍ SYSTÉM 

 Bodovací systém bude dle Dodatku D a 
Plachetních směrnic. 

14. UMPIRING 

 Races will be umpired according to rule D2.2 

14. ROZHODOVÁNÍ NA VODĚ 

 Všechny rozjížďky budou rozhodovány na vodě 
podle pravidla D2.2 ZPJ.. 

15. COACH BOATS 

 No coach boats will be allowed.  

15. DOPROVODNÉ LODĚ 

 Doprovodné lodě nejsou povoleny. 

16. SAILING INSTRUCTIONS 

 The Sailing Instructions will be available at 
registration.  

16. PLACHETNÍ SMĚRNICE 

 Plachetní směrnice budou k dispozici při 
registraci. 



 

17. TELEVISION AND MEDIA 

 The organising authority shall have the right to 
use any images and sound recorded during the 
event free of any charge. 

17. TELEVIZE A MÉDIA 

 Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo 
audio záznam pořízený v průběhu série nebo 
závodu bez jakékoli náhrady. 

18. DISCLAIMER 

 All those taking part in the event do so at their 
own risk. The Organising Authority of the event, 
and any other party involved in the organisation 
and conduct of the event, disclaim any liability for 
personal injury or death, personal or material 
damage, loss or expense arising from any cause 
including negligence, sustained prior to, during or 
after the event.  

18. ODPOVĚDNOST 

 Všichni, kteří se účastní této série nebo závodu, 
tak konají na vlastní nebezpečí. Pořadatel, nebo 
jakákoli strana podílející se na organizaci série 
nebo závodu, se zříká jakékoli zodpovědnosti za 
zranění, smrt, osobní nebo materiální škodu, 
ztráty nebo náklady vzniklé z jakékoli příčiny, 
včetně nedbalosti, ve spojení s závodem nebo po 
závodě. 

 



 

ENTRY FORM / PŘIHLÁŠKA 

To: Honza Krejčiřík, Kallabova 26, 616 00 Brno, Czech Republic 

Tel.: FAX +420 5 4119 1150, PHONE: +420 603 565606 

Skype: honzakr9999 

E-Mail: h.krejcirik@volny.cz <<<<<<<preferred method of correspondence 

Please enter the team of: / Přihlaste, prosím, družstvo: 

Sailing club / jachetní oddíl 

Country / země 

 

for the / k závodu 

11th Team Racing Regatta Brno 
 

které se bude konat 31. května - 1. června 2008, to be held from 31st May to 1st June 2008 

TJ Lodní Sporty Brno, JO, Brněnská přehrada, Brno, ČR / Lodní Sporty Brno Yacht Club, the Brno Lake, Czech Republic 

We agree to be bound by the rules of the ISAF, the Notice of Race and the Sailing Instructions. We understand that the Organising Authority accepts no responsibility 
for loss of life, injury, or loss of, or damage to any vessel or equipment. 

Bereme na vědomí, že závod se bude konat podle ZP ISAF, vypsání a plachetních směrnic. Jsme srozuměni s tím, že pořadatel neručí za jakékoliv škody nebo ztráty 
způsobené na zdraví, životech, lodích nebo jiných zařízeních. 

 Name Datum narození/ 
Date of birth 

Reg. číslo 
(CZE only) 

Club/ Country 

HELM 1/ kormidelník 1     

CREW 1/ kosatník 1     

HELM 2/ kormidelník 2     

CREW 2/ kosatník 2     

HELM 3/ kormidelník 3     

CREW 3/ kosatník 3     

NOTES / POZNÁMKY: The list of the team members is not obligatory / Seznam členů družstva není závazný 

TEAM LEADER 

Name 

Address 

Tel. home/ work 

fax 

E-mail 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

ENTRY FEE / STARTOVNÉ 

Entry Fee/Deposit CZK  
Startovné/Záloha 

 
has been transferred to an account as follows 
Kč bylo posláno na následující účet 

Bankovní spojení / Account details 
Bank Name / Název pobočky:  Volksbank CZ, a.s.  
Bank Address / Adresa:   M-palac, Herspicka 5, PO Box 226, 658 26 Brno 
Account No. / č.ú.:   4 060 021 645, Sorting Code: 6800 
We understand that we are responsible for all BANK TRANSFER CHARGES / Jsme srozuměni s tím, že veškeré bankovní poplatky za zaslání peněz jsou k naší tíži. 

 _________________ ____________________________ 
 Date/ Datum Signature/ Podpis 


