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Vypsání závodu 

Notice of Race 
 

Nechranický skluz 

 

Lodní třídy: 29er, RS Feva, RS500, RS Aero, RS700 
In the 29er, RS Feva, RS500, RS Aero, RS700 classes 

 

 

     

Pořadatel:   
Organizer: 

  

Yacht Club CERE (www.cere.cz) ve spolupráci 
s Czech Sailing Centre Nechranice 
(www.cscn.cz). 
 

Pravidla:   
Rules: 

 

  Závod bude řízen pravidly, jak je definováno v 
Závodních pravidlech jachtingu.  

   The regatta will be governed by the rules as defined in the  
Racing Rules of Sailing. 

 
Hlavní rozhodčí:   
Race officer: 
 

Lukáš Vavrla 

Lokalita: 
Location:   

Czech Sailing Centre Nechranice 
Vikletice 48 
Chbany, 438 01 

http://www.cscn.cz/kontakt 

Termín:   
Dates of racing:  
  

18. 04. – 19. 04. 2020 
 

Časový plán závodu: 
Schedule:  

 

První závodní den / First racing day: 
8.30 – 9.30: registrace / registration 
10.00: zahajovací ceremoniál / opening cer. 

http://www.cere.cz/
http://www.cscn.cz/
http://www.cscn.cz/kontakt
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12.00 – 18.00: rozjížďky / races 
19.00: večeře pro závodníky / dinner 
 
Druhý závodní den / second racing day 

8.00 – 9.00: snídaně pro závodníky / breakfast 
10.00 – 15.00: rozjížďky / races 
15.30: vyhlášení výsledků / closing ceremony 

 

Startovné: 
Entry fee:  

29er, RS Feva, RS500: 
1.000,- Kč při registraci a platbě online (při 
registraci a platbě po uzavření online registrace 
je startovné navýšeno o 200,- Kč) 
1000,- CZK when registered and paid online (any other way of 
registration leads to 200CZK increase of the entry fee) 

 
RS Aero, RS700: 
800,- Kč při registraci a platbě online (při 
registraci a platbě po uzavření online registrace 
je startovné navýšeno o 200,- Kč) 
800,- CZK when registered and paid online (any other way of 
registration leads to 200CZK increase of the entry fee) 

 
 

Online registrace otevřena: 
Online registration opened: 

 

23.1.2020 – 15.4.2020 přes Registrační portál 
YC CERE 
 

Startovné zahrnuje: 
Entry fee includes: 

 

Kempovné, 1x večeře, 1x snídaně 
Camping fee, 1x dinner, 1x breakfast 

Závodní plocha: 
Race area: 

Nechranice  

 
Plachetní směrnice: 
Sailing Instructions: 

Plachetní směrnice jsou tvořeny 
směrnicemi ZPJ Dodatek S – 
Standardní plachetní směrnice, a 
doplňujícími plachetními směrnicemi, 
které jsou vyvěšeny na oficinální 
vývěsní tabuli.  
The sailing instructions will consist of the 
instructions in RRS Appendix S, Standard 
Sailing Instructions, and supplementary 
sailing instructions that will be on the 

https://www.cere.cz/cz/skluz-2019.html
https://www.cere.cz/cz/skluz-2019.html
https://www.cere.cz/cz/skluz-2019.html
https://www.cere.cz/cz/skluz-2019.html
https://www.cere.cz/cz/skluz-2019.html
https://www.cere.cz/cz/skluz-2019.html
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official notice board.  

Doprovodné čluny: 
Support (coach) boats: 

Doprovodné čluny musí mít platné povolení od 
Krajského úřadu v Ústí n. Labem pro plavbu na 
Nechranicích. Pro koordinaci těchto povolení lze 
kontaktovat pořadatele před 1.3.2020. 
Doprovodné čluny musí registrovat u 
pořadatele. 
Coach boats must have a persmission by the Municipality of 
Ústí n. Labem. For coordination of issuing these permissions, 
please contact OA before 1.3.2020. Each coach boat must be 
registered by the race committe. 

 
 
Prohlášení: 
Disclaimer of liability: 

 
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. 
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. 

 
Pojištění: 
Insurance: 

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

 
Kontakt: 
Contact: 

Václav Brabec 

+420 603 570 367 
vasek@cere.cz 


