
 NOTICE OF RACE / VYPSÁNÍ ZÁVODU 

Windy point regatta 
15. 06. – 16. 06. 2019 

In classes / v lodních třídách: RS700 , RS VAREO 

 

0 Organizing authority and venue  Pořadatel a místo konání 

0.1 Organizing authority (OA) is YC Lískovec in 
cooperation with Czech RS association (CRSA) 
and YC Černá v Pošumaví. 

Pořadatelem je YC Lískovec (OA) ve 
spolupráci s Asociací lodních tříd RS (ALT RS) 
a YC Černá v Pošumaví. 

0.2 Venue is:     
Surfclub 
Bližná 24, Černá v Pošumaví, 382 23 
Czech Republic 
GPS: 48°43'51.728'' N, 14°5'33.049'' E 

 

Místo konání: 
Surfclub 
Bližná 24, Černá v Pošumaví, 382 23 
Česká republika 
GPS: 48°43'51.728'' N, 14°5'33.049'' E 

1 Rules Pravidla 

1.1 The regatta will be governed by the rules as 
defined in the Racing Rules of Sailing (RRS) 
2017-2020. 

Závod bude řízen dle pravidel, jak je 
definováno v Závodních pravidlech jachtingu 
(2017-2020) 

1.2 Czech sailing association and CRSA 
prescriptions will apply 

Soutěžní řád ČSJ a vyhlášky ALT RS budou 
uplatněny. 

1.3 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. 
 

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

2 Advertising Reklama 

2.1 Advertising is permitted in accordance with the 
class rules and World Sailing Regulation 20. 

Reklama je povolená dle Třídových pravidel a 
World Sailing předpisu 20. 

2.2 Boats may be required to display advertising 
chosen and/or supplied by the OA. 
 

Po plachetnicích může být vyžadováno 
umístění reklamy, kterou dodá OA. 

3 Boat classes  Lodní třídy 

3.1 The regatta is open to all boats of the the RS700 
and RS Vareo class. 
 

Závod je určen pro lodní třídy RS700 a RS 
Vareo. 

4 Entry fee Startovné 

4.1 The entry fee for this event is listed in the 
Appendix A of this NoR. 
 

Výše startovného je uvedeno v Příloze A 
tohoto Vypsání závodu. 

5 Race Schedule Časový program 

5.1 Regatta schedule is shown in Appendix B of this 
NoR. 
 

Časový program závodu je uveden v Příloze B 
tohoto Vypsání závodu. 

6 Eligibility and registration  Způsobilost závodníků a registrace 

6.1 Competitor will enter by presenting a completed 
entry form and paying the entry fee. 

Závodník se přihlásí vyplněním a podáním 
přihlášky k závodu a uhrazením startovného. 

6.2 Competitors from the Czech Republic must be 
members of a club or other body affiliated to the 
Czech Sailing Association ad have the valid 
CSA Racing license 

Závodníci z ČR musí být členové členského 
subjektu Českého svazu jachtingu a mít 
platnou závodní licenci ČSJ. 
 

6.3 Foreign competitors shall present Documents in 
accordance with WS Regulation 19 

Zahraničí závodníci předloží doklady podle WS 
Předpisu 19. 

6.4 Competitors shall be physically fit for sailing and 
racing activities. Competitors from the Czech 
Republic must have a valid medical exam no 
older than 1 year. 

Závodníci musí být fyzicky a zdravotně 
způsobilí. Závodníci z ČR musí mít platnou 
lékařskou prohlídku ne starší než 1 rok. 

6.5 The entry form of any junior competitor (under 
the age of 18) must be signed by the adult 
taking responsibility for the competitor all the 
time during the regatta. 

Přihláška závodníka mladšího 18 let musí být 
podepsána dospělou osobou, která přebírá 
odpovědnost za závodníka v průběhu celého 
závodu. 



6.6 RS700 competitors shall keep the rig setting 
accordance to their weight. Race committee 
may do any random check or measurement any 
time during the regatta. 

Závodníci třídy RS700 jsou povinni udržovat 
nastavení lodě podle své váhy. ZK může 
provést náhodnou kontrolu nebo měření 
kdykoliv v průběhu závodu. 
 

7 Sailing Instructions Plachetní směrnice 

 RRS Appendix S will apply. Supplementary 
Sailing Instructions will be on the Official notice 
board (ONB): 
www.sailing.cz/noticeboard/191127   
 

Dodatek S ZPJ se uplatní. Doplňující plachetní 
směrnice budou k dispozici na nástěnce 
závodu: 
www.sailing.cz/noticeboard/191127   

8 Location Race area Závodní plocha 

 The racing area will be on Lipno Lake. 
 

Závodní plocha bude na Lipenské přehradě. 

9 Race management policies Plán závodní komise 

 8 races during 2 days are planned.  
Windward/Leeward course will be used. 
 

Závod je naplánován na 8 rozjížděk. 
Dráhy budou windward/leeward. 

10 Support (coach) boats Doprovodné (trenérské) čluny 

10.1 Support (coach) boats must register before the 
first start of a race and shall be marked with a 
number on a clearly visible place. This number 
will be supplied by the OA.  

Doprovodné (trenérské) čluny se musí 
registrovat před startem rozjížděk a musí být 
označeny číslem na viditelném místě. Tato 
čísla budou dodána pořadatelem. 

10.2 All support boats shall comply with local and 
event regulations. 
 

Všechny doprovodné lodě musí splňovat 
legislativní požadavky. 

11 Trophies Ceny 

 RS700 and RS Vareo (overall). 
 

celkové pořadí RS Vareo a RS700 

12 Disclaimer of Liability Prohlášení a odpovědnost 

 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. 
 

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. 

13 Insurance Pojištění 

 Each participating boat, including support boats, 
shall be insured with a valid third-party Liability 
Insurance with a minimum cover of 9.000.000 
CZK  per event or the equivalent. 
 

Každý účastník, včetně doprovodných lodí, 
musí mít pojištění odpovědnosti třetí straně 
s minimální výší plnění 9.000.000,-. Kč. 

14 Photography Consent Souhlas s pořizováním fotografií a 
videa/filmu 

 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. 
 

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. 

 

 

  

http://www.sailing.cz/noticeboard/191127
http://www.sailing.cz/noticeboard/191127


Contacts: 

Regatta director: Jiri Kuthan – jiri@iptel.org nebo +420 774 061 550 

Principal race officer: Marek Pavlovský – mpavlovsky17@gmail.com nebo +420 728 936 086  
 

 

 

 

APPENDIX A / PŘÍLOHA A 

ENTRY FEE / STARTOVNÉ 

 

 

Class Entry fee 

Třída Startovné 

RS700, RSVareo 1000 Kč 

 

Pro hosty je možné po domluvě zajistit snídani  v neděli (100 KČ) a večeři v sobotu (250 KČ).  

 

APPENDIX B / PŘÍLOHA B 

REGATTA SCHEDULE / PROGRAM ZÁVODU 

 

Saturday, June 15th  

Sobota, 15. června 

09:00 – 10:00 Registration Registrace 

10:15 Opening ceremony Zahájení závodu 

11:30 Warning signal Vyzývací znamení 

19:00 Dinner Večeře 

Sunday, June 16th 

Neděle, 16. června 

08:00—08:30 Breakfast Snídaně 

08:45 Competitors briefing Setkání závodníků 

10:00 Warning signal Vyzývací znamení 

16:00  Closing ceremony Ukončení závodu 
 

 

APPENDIX C (only infomative) / PŘÍLOHA C (pouze informativní) 

NEARBY ACCOMODATION / UBYTOVÁNÍ V BLÍYKOSTI 

Camping place Bohemia 0 m http://www.villabohemia.cz/ 

YC Černá v Pošumaví 100m https://www.yccerna.eu/ 

Apartmany u Jezera 300 m https://www.apartmanyujezera.cz/ 

Hotel Racek 500 m http://www.hotel-racek.cz/ 

Hotel Jestrabi 1 km http://hoteljestrabi.cz/ 
 

 

http://www.villabohemia.cz/
https://www.yccerna.eu/
https://www.apartmanyujezera.cz/
http://www.hotel-racek.cz/
http://hoteljestrabi.cz/

