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1.  MÍSTO KONÁNÍ 
 
Místem konání je ACI marina Vodice, Vodice, 
Chorvatsko. 
 

VENUE 
 
The venue is the ACI Marina Vodice, Vodice, Croatia. 

2. LODNÍ TŘÍDY 
 
Závod je určen pro námořní jachty o délce od 31 
stop. 
Závod je zařazen do kategorie 4 dle World Sailing 
Offshore Special Regulations. 
Závod je součástí Mezinárodního poháru ČANY 
2018. 
 

CLASSES 

 
The event is appointed for maritime boats with hull 31 
feets and more. 
The event is engaging to category 4 by World Sailing 
Offshore Special Regulations. 
The event is part of the CANY INTERNATIONAL 
CUP 2018. 

3. POŘADATEL 
 
Pořadatelem je Colins Yacht Club ve spolupráci 
s Českým svazem jachtingu a JK Mande, Zagreb 
ve spolupráci s Chorvatským svazem jachtingu. 
 

ORGANIZING AUTHORITY 
 
The Organizing Authority is the Colins Yacht s.r.o. 
and Czech Sailing Association, JK Mande, Zagreb 
and Croatian Sailing Association. 

4. PRAVIDLA 
 
Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno 
v Závodních pravidlech jachtingu. 
 

RULES 
 
The regatta will be governed by the rules as defined 
in the Racing Rules of Sailing (RRS) 

 
V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí 
a není možné najít jiné spravedlivé řešení, 
anglická verze rozhodne 
 

 
If there is a conflict between Czech and English text 
and no other fair solution is to be found,  the English 
text will take precedence  

5. KATEGORIE REKLAMY  
 
Plachetnice musí vyhovovat požadavkům World 
Sailing předpisu 20 – „Reklamní kodex“. 
 

ADVERTISING CATEGORY: 
 
All boats shall meet requirements as provided in 
World Sailing Regulation 20 – “Advertising code” 
 

 
Pokud loď zobrazuje reklamu, alespoň jeden 
závodník této lodě musí být držitelem Individuální 
reklamní licence podle bodu World Sailing 
Regulation 20.3 (a bodu 3 Soutěžního řádu ČSJ – 
čeští závodníci). 

 

 
If a boat displays advertising at least one competitor 
shall hold a valid Individual Advertising License in 
accordance with World Sailing Regulation 20.3 (and 
section 3 of the Czech National Prescriptions – 
Czech competitors only) 

6. ÚČAST 
 
Závod je otevřený pro závodníky, kteří splňují 
požadavky World Sailing  předpisu 21 – „Kodex 
oprávnění“. 
  

ELIGIBILITY 
 
The Regatta is open for all competitors which comply 
with rules World Sailing Regulation 21 – “Eligibility 
Code” . 
 

 
Každý závodník, který má bydliště v ČR, musí být 
členem jachetního klubu nebo jiného členského 
článku Českého svazu jachtingu a musí mít 
platnou závodní licenci. Licence budou 
kontrolovány při registraci. Závodníci si mohou na 
místě zakoupit jednorázovou licenci (100 Kč). 
Závodníci se musí prokázat lékařskou prohlídkou, 
která prokazuje způsobilost účastnit se závodu, a 
která není starší než 12 měsíců. 

 
Every person on board who has its domicile in the 
Czech republic shall be a member of a Yacht Club or 
other body affiliated with the CSA and shall have the 
required racing license. The racing licenses will be 
checked before or upon registration. Sailors has to 
present medical approval to compete in this regatta, 
which is not older than 12 moths. 
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7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE 
 
Kapitán přihlásí loď do závodu nejpozději 7 dnů 
před závodem zasláním vyplněného registračního 
formuláře společně s kopií platného ORC 
certifikátu na e-mail pořadatele : info@cyc.cz  

ENTRY AND REGISTRATION. 
 
Person in charge (captain) will enter boats for regatta 
by completing the entry form and send this form to 
the organizing authority (info@cyc.cz) together with 
valid ORC certificate at least  7 days before the 
regatta. 
 

 
Zástupce posádky musí potvrdit zaslanou 
přihlášku svým podpisem v den registrace 
(04.11.2018) 
 

 
Person in charge has to confirm the entry form on the 
day of registration (04.11.2018) 

8. STARTOVNÉ 
 
Startovné za lod je 500 EUR (13.500,- Kč).  
Je placeno předem na účet pořadatele. 
 
Startovné za osoby je 100 EUR (2.700,- Kč). Je 
placeno předem na účet pořadatele nebo v 
hotovosti při  registraci. 
 
 

ENTRY FEE 
 
The entry fee is 500,-- EUR per boat (13.500,-- CZK) 
this entry fee has to be paid in advance to bank 
account of OA.      
 
The entry fee for crew members shall be paid at 
registration 100,-- EUR (2.700,-- CZK) or together 
with payment per boat. 
 

9. MĚŘENÍ 
 
Registrace k měření a vlastní měření před 
závodem se koná v čase a na místě, oznámeném 
na Oficiální vývěsní tabuli. 
Podmínkou připuštění k závodu je písemný 
souhlas měřiče závodu. 
Při registraci k měření musí být měřiči závodu 
předán platný třídový certifikát.  
 
V případě, že loď podá technický protest na 
základě, kterého bude potřeba provést technickou 
inspekci lodě nebo plachet (kontrolní měření), tak 
protestující musí uhradit níže uvedený poplatek : 
Za loď                    : 200,-- € 
Za každou plachtu :   50,-- € 
 
V případě, že protest bude zamítnut, tak se 
poplatek nevrací. Pokud bude protest rozhodnut 
v neprospěch protestovaného, tak tento poplatek 
musí uhradit tato loď. V tomto případě se 
protestujícímu poplatek za proměření vrací. 
 
 

MEASUREMENT 
 
The Measurement registration and the Measurement 
before races will take place in time as stated on  the 
Official Notice Board 
Written approval of the Event Measurer is necessary 
to enter the regatta. 
A valid Class certificate shall be presented at the 
Measurement registration. 
 
In the event that a ship will place a technical protest, 
under which is necessary to perform a technical 
inspection of the ship or sail (control measurements),  
the protestor shall pay a fee: 
For boat        : 200,-- € 
For each sail :   50,-- € 
 
If the protest is won by protestor the fee will be return 
to protestor and shall be paid by protestee. If the 
protest is dismissed the fee is not refunded 
 
 

Náhodné kontrolní měření může být provedeno 
na kterékoliv lodi, jejích plachtách a výstroji a 
v kterékoliv době během konání závodu. 

 

Random Control Measurement may be undertaken of 
any boat, sails and equipment at any time during the 
regatta. 

 

mailto:info@cyc.cz
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10. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU 
 

Den 0 – Sobota 03.11.2018 
Převzetí lodí, volný den, trénink. 
 
Den 1 – Neděle 04.11.2018 
Trénink 
15:00 – 18:00 Registrace závodníků ve Vodici 
 
Den 2 – Pondělí 05.11.2018 
10:00    Slavnostní zahájení MČR, setkání   
             kapitánů 
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK 
 
Den 3 – Úterý 06.11.2018 
10:00    Setkání kapitánů 
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK 
 
Den 4 – Středa 07.11.2018 
10:00    Setkání kapitánů 
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK 
 
Den 5 – Čtvrtek 08.11.2018 
10:00    Setkání kapitánů 
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK 
 
Den 6 – Pátek 09.11.2018 
Volný den, příprava na závod Jabuka 
večer start závodu Jabuka 
 
Den 7 – Sobota 10.11.2018 
Závod JABUKA (Vodice-Jabuka-Vodice) non-stop 
100 nM. 
 
Den 8 – Neděle 11.11.2018 
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků 
 

TIME SCHEDULE 
 
Day 0 – Saturday, November 3, 2018 
Check-in and training. 
 
Day 1 – Sunday, November 4, 2018 
Training.  
15:00 – 18:00 Competitor registration 
 
Day 2 – Monday, November 5, 2018 
10:00 Opening ceremony and  Skipper`s meeting
  
Start of the races at RC’s discretion 
 
Day 3 – Tuesday, November 6, 2018 
10:00 Skipper`s meeting  
Start of the races at RC’s discretion 
 
Day 5 – Wednesday, November 7, 2018 
10:00 Skipper`s meeting  
Start of the races at RC’s discretion 
 
Day 5 – Thursday, November 8, 2018 
10:00 Skipper`s meeting  
Start of the races at RC’s discretion 
 
Day 6 – Friday, November 9, 2018 
Free day, preparing for the regatta Jabuka (part of 
the Nationals) 
 
Day 7 – Saturday, November 10, 2018 
Regatta JABUKA (Vodice-Jabuka-Vodice) non-stop 
100 nM. 
 
Day 8 – Sunday, November 11, 2018 
Closing Ceremony, Prize Giving 

11. PLACHETNÍ SMĚRNICE 
 
Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům 

při registraci. 
 

SAILING INSTRUCTIONS 
 
The Sailing Instructions will be available at 
registration. 
 

12. ZÁVODNÍ PLOCHA 
 
Závod se uskuteční v Jaderském moři. 

 

SAILING AREA 
 
The regatta will be held on the Adriatic sea. 

 

13. BODOVACÍ SYSTÉM 
 
Závod se bude skládat z nejvýše 6 okruhových 
rozjížděk a 2 navigačních rozjížděk (z čehož 
jedna navigační rozjížďka bude závod Jabuka). 
 
Pro každý závodní den jsou plánovány  
2 -3 rozjížďky. 
 
Jedna rozjížďka bude vyškrtnuta z celkového 
hodnocení lodě pokud jsou dokončeny alespoň 4 
rozjížďky, pokud je však dokončena pouze jedna 
offshore rozjížďka, pak nemůže být tato offshore 
rozjížďka vyškrtnuta. 
 

SCORING SYSTEM 
 
The regatta will consist 6 windward/leeward races 
and 2 offshore races (one of the offshore races will 
be Jabuka regatta).  
 
For each racing day 2 or 3 races are planned. 
 
 
One race will be discarded if 4 races are completed, 
but if there is only one offshore race completed in the 
series it shall not be discarded. 
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Bude použit ORC handicap v návaznosti na 
nízkobodový systém podle Dodatku A Závodních 
pravidel jachtingu modifikovaný tímto vypsáním. 
Bodování bude detailně upřesněno v plachetních 
směrnicích. 
 
Závod je platný při uskutečnění 1 rozjížďky, 
Mistrovství České republiky však bude platné při 
účasti alespoň 10 
posádek a uskutečnění alespoň 4 platných 
rozjížděk. 

ORC Handicap scoring and Low point system of RRS 
Appendix A will be used modified as is stated in this 
NoR. 
 
 
 
The regatta will be valid when at least one race is 
completed. However, the Czech Nationals  are valid 
when at least 10 boats will have raced and at least 4 
races are completed. 
 
 

14. PROTESTNÍ KOMISE 
 
Pro tento závod bude jmenována Protestní 
komise v souladu s pravidlem 91 ZPJ. 
 

PROTEST COMMITTEE 
 
The Protest committee will be appointed for the 
regatta in accordance with rule 91 RRS. 
 

15. CENY  
 
Medaile a ceny získají posádky na prvním, 
druhém a třetím místě absolutního pořadí. 
 

PRIZES  
 
Medals and prizes will be awarded to the crew in 
first, second and third place overall. 

16. TELEVIZE A MÉDIA 
 
Přihlášením k závodu všichni závodníci souhlasí, 
že mohou být v průběhu závadu nebo při 
využívání zázemí závodu fotografováni nebo 
filmováni a že tyto záznamy mohou být 
publikovány bez dalšího souhlasu nebo nároku 
na kompenzaci. 
 

PHOTOGRAPHY CONSENT 
 
By entering the regatta all competitors accept that 
they may be photographed and/or videotaped 
participating in the regatta and/or using regatta 
facilities and they consent to the taking of such 
images and to the use, reuse, publication and 
republication of such images in any media, in 
conjunction with the competitors name or not, without 
compensation and without the competitors approval 
of such images or any use thereof. 
 

17. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 
 
 
Závodníci se účastní závodu zcela na svoji vlastní 
odpovědnost. Pořadatel, Závodní komise, Jury 
nebo jiné strany a osoby, které se podílí na 
organizaci závodu, nepřijmou odpovědnost za 
materiální škody nebo zranění a smrt ve spojení 
ať přímém nebo nepřímém se závodem. 
 
Každá závodící plachetnice musí mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti na minimální částku 
9 milionů Kč. 

LIABILITY AND INSURANCE 
 
Competitors participate in the regatta entirely at their 
own risk. See RRS 4, Decision to Race. OA, the 
Race Committee, Jury and any other parties and/or 
persons involved in the organization of the races and 
persons who are being used by these parties, will not 
accept liability for material damage or personal injury 
or death sustained, direct or indirect, in conjunction 
with or prior to, during, or after the regatta. 
 
Each competing yacht shall have valid third party 
liability insurance with a minimum cover of 9 millions 
CZK. 
 

18. KONTAKT 
 
Hana Kohoutová 
+420 603 835 803 
info@cyc.cz 
 

CONTACT 
 
Hana Kohoutová 
+420 603 835 803 
info@cyc.cz 

 

 

mailto:info@cyc.cz
mailto:info@cyc.cz

