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1.  Místo závodu 
Místem konání je přehradní nádrž Lipno, 
obec Černá v Pošumaví, kemp Jestřábí 1, YK 
Jestřábí, Česká republika. 
 

1. Venue 

Venue is Lipno lake, village Černá v 
Pošumaví, camping site Jestřábí 1, YK , Czech 
Republic. 

2. Lodní třída 

Závod je přístupný  pro všechny otevřené 
plážové katamarany třídy Catamaran Open 
(maximální délka 23 stop, katamarán by měl 
mít platný Texel rating, pro ty, kteří nemají 
dosud rating stanoven, jej závodní komise 
vypočítá před závodem)  

Více informací o technických pravidlech třídy 
Catamaran Open viz  

http://www.f20predator.com/wp-
content/uploads/2012/10/Technick%C3%A1-
pravidla-Cat-Open.pdf 

2. Boat Class 
 
The race is open to all beach catamarans as 
defined in Catamaran Open class. 
(Open beach-catamarans with a maximum 
length of 23 feet and should have a valid 
Texel Rating. Comittee will calculate Texel 
rating for those who do not have it yet 
before the race.  
For more information about technical data 
of Catamaran Open Class see  
 
http://www.f20predator.com/wp-
content/uploads/2012/10/Technick%C3%A1-
pravidla-Cat-Open.pdf 

3. Pořadatel 
Pořadatelem je YK Jestřábí ve spolupráci 
s Českým svazem jachtingu a sponsorskou 
firmou Compo Tech PLUS, spol. s r. o. 

3. Organising Authority 
The Organizing Authority is YK Jestřábí in 
cooperation with the Czech Sailing 
Association and sponsoring Compo Tech 
PLUS, spol. s r. o. company. 

4. Kategorie reklamy 
Na plachetnicích může být vyžadováno 
umístění bočních čísel a reklamy sponzora 
závodu po stranách trupu. 

4. Advertising Category 
Boats may be required to display a bow 
number and advertising of the event 
sponsors on the side of the hull. 

5. Pravidla 
Závod bude řízen podle: 

• Závodních pravidel ISAF 2013-2016, jejich 
Dodatků a všech jejich změn schválených 
ISAF 

• Pravidel Texel Rating 2013 

• Plachetních směrnic 

• Vypsání závodu 

• Vyhlášek závodní komise 

5. Rules 
The Regatta will be governed by: 

• The 2013-2016 Racing Rule sof Sailing 
including its Appendixes and all its ganges 
approved by ISAF 

• The Texel Rating 2013. 

• Sailing Instructions 

• Notice of Regatta 

• Notices of Race Committee 
 

6. Účast 
Závod je otevřený pro všechny závodníky, 
kteří splňují požadavky ISAF. 

6. Eligibility 
The Regatta is open for all competitors 
which comply with rules ISAF. 

7. Přihlášky a registrace 
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním 
registračního formuláře (přihlášky) a jeho 
odevzdáním při registraci a zaplacení 
startovného. 
 
Přihláška musí být podepsána 
kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že 

7. Entry and Registration 
Competitors will enter the Regatta by 
completing the entry and registration form 
at registration, paying the Entry fee. 
 
 
The Entry form shall be signed by the 
skipper. Signing the Entry form agree to be 



 

 

bude dodržovat ustanovení Závodních 
pravidel jachtingu a dalších dokumentů, 
které jsou platné pro závod. Závodníci 
předloží: 
 

     - Závodnickou licencí pro rok 2016, 
s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší 
jednoho roku. 

      -Zahraniční závodníci předloží doklady podle 
Předpisu ISAF 75.1. 
 
Je výhradně záležitostí kapitána lodě, aby 
měl sjednáno potřebné pojištění podle 
soutěžního řádu ČSJ. Závodní komise může 
provést kontrolu tohoto pojištění. 
 
U závodníka mladšího 18 let musí být 
přihláška podepsána dospělou osobou, která 
přebírá odpovědnost za závodníka. Tato 
osoba svým podpisem též potvrzuje, že 
plovatelnost lodi a záchranná plovací vesta, 
kterou závodník používá, odpovídá platným 
předpisům.  
 

bound by Racing Rules of Sailing and other 
documents valid for the regatta. 
 
Competitors must show: 
       
- Racing license for 2016, with medical 
approval no older than one year. 
 -Foreign competitors Documents in 
accordance with ISAF Regulation 75.1. 
 
 
However it is a skipper responsibility to have 
valid insurance as per Czech Sailing 
Association rules. Racing committee can 
request evindence of such an insurance.  
 
The entry form of the crew of any junior 
competitor (under the age of 18) shall be 
signed by the adult taking responsibility for 
the competitor.  
This person also confirms that the buoyancy 
of the boat and the life jacket of the 
competitor is in compliance with valid rules. 

8. Startovné 
Sponzorem dotované startovné včetně 
kempovného je: 
400,-Kč pro loď. 
 
Startovné musí být zaplaceno při registraci. 
 

8. Entry Fee 
Sponsor subsidized entry fee including  
camping charge is: 
400,-Kč per boat. 
 
The entry fee shall be paid at registration 
 

9. Časový plán 
 

Sobota 21.05. 2016 

08:00 – 09:00 Registrace závodníků 
        10:00 Slavnostní zahájení 
        11:00 Start první rozjížďky 
 
Neděle 22.05. 2016 

Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK 
Žádná rozjížďka nebude startována po 16:30. 

 18:00 Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků. 

9. Time Schedule 
 
Saturday 21.05. 2016 

08:00 – 09:00 Competitor registration 
        10:00 Opening Ceremony

       11:00 Start of the first race 
 
Sunday 22.05. 2016 

Start of the races at RC’s discretion. 
No races will be started after 16:30 

18:00 Closing Ceremony, Prize Giving.  

10.  Dráha a značky 
viz dodatek 1 

10.  Course and Marks Definition 
see Enclosure No. 1 

11.  Počet rozjížděk 
Závod je vypsán na 10 rozjížděk. Závod je 
platný, pokud se uskuteční alespoň 3 platné 
rozjížďky. 
 

12.  Number of Races 
The regatta will be held for maximum of 10 
races. The regatta is valid if at least 3 valid 
races will be finished.  

13.  Plachetní směrnice 
Plachetní směrnice budou k dispozici 

11.  Sailing Instructions 
The Sailing Instructions will be available at 



 

 

závodníkům při registraci. 
 

registration.  
 

12.  Bodovací systém 
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla 
A2 a Texel Rating 2013. 
 

11.  Scoring System 
Low point scoring system, rule A2, will apply. 
Texel Rating 2013 will apply. 

12.  Ceny a kategorie 
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí 
místo v absolutním pořadí – vítěz získá titul 
„Mezinárodní mistr České republiky“. 
 
Dále bude vyhlášeno první a druhé a třetí 
místo v pořadí českých závodníků. Vítěz 
získává titul „Mistr České republiky“ 
  

12.  Prizes and Categories 
Prizes will be awarded for first, second and 
third place overall. Winner gets the title of 
“International Champion of the Czech 
Republic”. 
More over will be awarded for first, second 
and third place from the Czech competitors. 
Winner gets the title of “Champion of the 
Czech Republic”. 
 

13.  Televize a média 
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video 
nebo audio záznam pořízený v průběhu 
závodu bez jakékoli náhrady 

13.  Television and Media 

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

14.  Odpovědnost a pojištění 
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní 
nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou 
zodpovědnost za osobní škodu, zranění 
nebo smrt ve spojení se závodem a to 
během regaty a po regatě. Pořadatel se 
zříká jakékoliv zodpovědnosti. 
Každá zúčastněná loď musí mít sjednáno 
platné pojištění odpovědnosti třetí 
stranou s minimálním plněním 9 000 000 Kč 
na událost nebo jeho ekvivalent. 

 
 

14.  Liability and Insurance 
Competitors will participate in the Regatta 
entirely at their own risk. The Organizing 
Authority will not accept any liability for 
personal damage, injury or death, sustained 
in conjunction with, prior to, during or after 
the Regatta. The Organizing Authority 
disclaims any and all such liability. 
Each participating boat shall be insured 
with valid third-party liability insurance 
with a minimum cover of  9 000 000 Kč per 
incident or the equivalent. 

 

Informace / Informations 

Compo Tech PLUS, spol. s r. o., Vladislav Ptašnik, tel: +420 606 236 818, vlada@compotech.com, 

www.compotech.com, www.f20predator.com 

YK Jestřábí, Petr Beneš, tel: 00420 775 563 740, e-mail: petr@kitesport.cz, www.kemplipno.cz 



 

 

 

  



 

 

Dodatek č. 1 

PLÁN TRATĚ 

 

2

3A 3B

START CÍL

1
VÍTR

CS

 

START,  1,  2,  3A/3B, 1,  2,  3A/3B,    1,  2,  3A/3B,  CÍL 
Značky dráhy: 1 – oranžový nafukovací válec 
  2 – oranžový nafukovací válec 
  3A – oranžový nafukovací válec 

3B – oranžový nafukovací válec 
START / CÍL – oranžový nafukovací válec  



 

 

Enclosure No. 1 

COURSE 

2

3A 3B

START FINISH

1
WIND

CS

START,  1,  2,  3A/3B, 1,  2,  3A/3B,    1,  2,  3A/3B,  FINISH 
Course Marks:1 –    Orange inflatable cylinder 
  2 –  Orange inflatable cylinder 
  3A – Orange  inflatable cylinder 

3B – Orange inflatable cylinder 
START / FINISH – Orange inflatable cylinder 


