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1. MÍSTO KONÁNÍ 
Místem konání je přehrada Rozkoš, areál TJ Slávia-jachting Česká Skalice, Česká republika 
GPS: 50.3644917N, 16.0625125E 
VENUE 
The venue is the Rozkoš water dam, club TJ Slávia-jachting Česká Skalice, Czech Republic 
GPS: 50.3644917N, 16.0625125E 
 
2. LODNÍ TŘÍDY 
Bic-12mr,Rac-12mr,Fun-7P 
CLASSES 
Bic-12mr,Rac-12mr,Fun-7P 
 
3. POŘADATEL 
Pořadatelem je TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. ve spolupráci s Českým svazem jachtingu. 
Ředitelem závodu je Michal Friml. 
ORGANIZING AUTHORITY 
The Organizing Authority is TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. in cooperation with Czech Sailing Association. 
The regatta director is Mr. Michal Friml. 
 
4. KATEGORIE REKLAMY  
a) Všechny lodě musí vyhovovat požadavkům WORLD SAILING předpisu 20 – „Reklamní kodex“.  
b) Loď, která nese vlastní reklamu, musí vlastnit licenci podle Individuálního reklamního licenčního systému, pokud 
byl zaveden jejím národním svazem (předpis WORLD SAILING  20.4.3).  
c) Po lodích může být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu na plachtě.  
ADVERTISING CATEGORY: 
a) All boats shall meet requirements as provided in WORLD SAILING Regulation 20 – “Advertising code”  
b) A boat displaying her own advertisement shall have a valid license under Individual Advertisement License System 
provided the System has been put in effect by her MNA (WORLD SAILING Regulation 20.4.3)  
c) Boats may be required to display an advertising of the event sponsor on the sail. 
 
5. PLACHETNÍ SMĚRNICE  
Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S - Standardní plachetní směrnice, a doplňujícími 
plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli umístěné nedaleko kanceláře závodu.  
SAILING INSTRUCTIONS 
The sailing instructions will consist of the instructions in RRS Appendix S, Standard Sailing Instructions, and 
supplementary sailing instructions that will be on the official notice board located nearby race office. 
 
6. PRAVIDLA 
Závod bude řízen pravidly, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu (ZPJ)  
RULES 
The Regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing (RRS) 



 
7. ÚČAST 
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky WORLD SAILING směrnice 19, kodexu způsobilosti.  
ELIGIBILITY 
The Regatta is open for all competitors which comply with WORLD SAILING Regulation 19, Eligibility Code.   
 
8. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE 
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, 
zaplacením startovného a předloží následující doklady:  
- Závodní licenci pro rok 2019 s potvrzením o zdravotní prohlídce ne starší jednoho roku (čeští závodníci) 
- Doklady podle pravidla 75 ZPJ (zahraniční závodníci) 
- Platný certifikát o proměření lodi 
Přihláška musí být podepsána závodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel 
jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro mistrovství.  
U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za 
závodníka.  
ENTRY AND REGISTRATION. 
Competitors will enter the Regatta by completing the entry and registration form and submitting it at registration, 
paying the Entry fee and presenting the following documents: 
- Czech Sailing Association Competitors License 2019 with medical approval no older than one year (only for Czech 
competitors) 
- Documents in accordance with RRS 75 (foreign competitors)  
- Valid Class Certificate.  
The entry form shall be signed by the skipper. By signing the entry form the skipper agrees to be bound by Racing 
Rules of Sailing and other documents applicable for the championship regatta. The entry form of the crew of any 
junior competitor (under the age of 18) shall be signed by an adult who by signing assumes the legal responsibility for 
the competitor. 
 
9. STARTOVNÉ 
Startovné včetně kempovného a parkovného je 800 Kč / loď. Startovné musí být zaplaceno nejpozději při registraci. 
ENTRY FEE 
Entry fee including camping and parking charge is CZK 800 / boat (approx. 30€ / boat). The entry fee shall be paid at 
registration at the latest.  
 
10. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU 
Středa 28.8.2019 
18:00 Zahájení práce ZK 
 
Čtvrtek 29.8.2019 
8:00 - 10:00 hod. - Registrace závodníků 
10:30 hod. - Slavnostní zahájení 
12:00 hod. - Vyzývací znamení první rozjíždky 
 
Pátek - Neděle 30.8 - 1.9.2019 
8:30 hod. Skippers meeting 
10:00 hod. Vyzývací znamení první rozjížďky dne 
Pokud budou odjety 4 a více rozjížděk, je poslední možný start ve 13:00 hod., pokud budou odjety 3 a méně, bude 
poslední možný start v 15:00 hod. 
Maximální počet rozjížděk: 12 
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků. 
 
TIME SCHEDULE 
Wednesday 28.8.2019 
6:00 PM start of the RC’s work 
 
Thursday 29.8.2019 
8:00 – 10:00 AM Registration 



10:30 AM Opening ceremony 
12:00 AM Warning signal of the first race 
 
Friday - Sunday 30.8 - 1.9.2019 
8:30 AM Skippers meeting 
10:00 AM Warning of a racing day 
In case 4 or more races are already completed, the latest possible start of the main race is at 13:00. If only 3 or less 
races are completed, the latest possible start is at 15:00.         
Maximum number of races is 12. 
Closing ceremony, prize giving. 
  
11. BODOVACÍ SYSTÉM 
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A4 ZPJ.  
SCORING SYSTEM 
Low point scoring system, RRS A4, will apply.  
 
12. CENY A KATEGORIE 
Ceny a diplomy budou uděleny za první, druhé a třetí místo v mezinárodním absolutním pořadí a českém absolutním        
pořadí (pokud toto bude odlišné od mezinárodního pořadí). 
Podmínkou pro platnost mistrovství ČR je dokončení alespoň 4 rozjížděk, účast alespoň 10 posádek v dané lodní 
třídě. 
PRIZES AND CATEGORIES 
Prizes will be awarded for overall first, second and third place in international absolute ranking and Czech absolute 
ranking (if this is different from international ranking). 
The Czech National Championship is valid when at least 4 races are finished and at least 10 boats are competing in 
the class. 
 
13. TELEVIZE A MÉDIA 
Pořadatel si vyhrazuje právo používat foto, video nebo audio záznamy pořízené v průběhu závodu bez jakékoli 
náhrady. 
TELEVISION AND MEDIA 
The organizing authority shall have the right to use any still or animated images as well as 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. 
Závodník je povinen mít uzavřenou pojistku dle soutěžního řádu ČSJ (min. 9 000 000 Kč).  
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. Competitors must have an insurance policy according to race 
regulations CSJ (minimum of CZK 9 000 000 or equivalent).  
 
15. MOŽNOSTI KEMPOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ 
Kemp – obytná auta, stany – v ceně startovného. Závodníci se zavazují používat pouze vyhrazený prostor pro 
kempování a uskladnění závodních lodí a dbát na pořádek a čistotu v souladu s dobrými mravy. 
CAMPING FACILITIES, ACCOMMODATION 
Camp grounds – caravan and tent fees are included in the Registration fee. Participants are obliged to use only the 
area allocated for camping and storage of racing boats and gear. They are also required to keep the place clean and 
observe good manners. 
 
Informace, kontakty / Informations, contacts: 
http://www.tjslaviajachting.cz/  

http://www.tjslaviajachting.cz/

