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NOTICE - VYHLÁŠKA 
 

Pořadí vyhlášky / Nr.  Čas zveřejnění / Time of 
publishing 

 Datum zveřejnění / Date of 
publishing 

1.  22:30  17.09.2020 

Vydal / Issued by     

Pořadatel / Organizing authority    

 

 
1. Bod 3.3 Vypsání závodu je zrušen a nahrazen 

následovně: 
 
Lodě se mohou do závodu přihlásit prostřednictvím 
webových stránek 
https://www.sailing.cz/prihlasky/201338 do 24.9.2020 do 
12:00. Přihlášení na místě nebude umožněno.  
 

Instruction 3.3 of Notice of Race is 
deleted and replaced as follows: 
 
Boats may enter by completing the on-
line entry form on the event website 
https://www.sailing.cz/prihlasky/201338 
until 24.9.2020, 12:00. Registration 
after that date will not be allowed. 

2. Bod 4 Vypsání závodu je zrušen a nahrazen 
následovně: 
 
Závodníci musí uhradit startovné ve stanovené výši a na 
bankovní účet uvedený v bodu A2 Přílohy A Vypsání 
závodu. Platba na místě nebude akceptována.  

Instruction 4 of Notice of Race is 
deleted and replaced as follows: 
 
Competitors must pay the entry fee in 
the specified amount and to the bank 
account as specified in instructions A2 
of Appendix A of Notice of Race. 
Payment in cash on-site will not be 
accepted. 
 

3 Bod 6 Vypsání závodu je zrušen a nahrazen 
následovně: 
 
Závodníci nemusí potvrzovat svojí registraci do závodu  
(viz pravidlo 3 ZPJ). V případě, že závodník nedorazí 
nebo je změna v údajích, které uvedl v registračním 
formuláři, pak tuto změnu nahlásí kanceláři závodu na 
emailové adrese mcroptimist@gmail.com nejpozději do 
24.9.2020 do 22:00.  
Trenéři, případně zástupci oddílů a krajských organizací 
budou vyzváni k vyzvednutí mikin v kanceláři závodu 
v průběhu prvního závodního dne.  
 

Instruction 6 of Notice of Race is 
deleted and replaced as follows: 
 
Competitors do not have to confirm 
their registration on-site (see rule 3 
RRS). In case that competitor will not 
be competing or there is a change in 
details which she/he provided in 
registration form, she/he should 
contact Race Office on email 
mcroptimist@gmail.com until 
24.9.2020 before 22:00. Coaches or 
club/county representatives will be 
called to pick up the hoodies for sailors 
on the first day of the regatta.  
 

4 Bod 10 Vypsání závodu je zrušen a nahrazen 
následovně: 
 
Řidiči doprovodných člunů zašlou kanceláři závodu 
(mcroptimist@gmail.com) email, ve kterém uvedou číslo 
SPS, jméno a příjmení řidiče, seznam členů HZS na 
palubě a seznam lodí, které člun doprovází. 

Instruction 10 of Notice of Race is 
deleted and replaced as follows: 
 
Support boat drivers will register via 
sending an email to Race Office 
(mcroptimist@gmail.com) with 
identifiable  signs, full name of the 
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driver, contact to the driver and boats 
which are accompanied. 

6 
(DP) 

Nová instrukce 16 Vypsání závodu: 
 
Všechny osoby musí mít při pohybu ve vnitřních 
prostorách areálu Jachetního klubu Černá v Pošumaví 
zakryté dýchací cesty. Závodníci nesmí vstupovat do 
prostor přístavu (vyhrazených řetězem). Závodníci a 
doprovod musí dbát pokynů funkcionářů závodu. 
V případě nedodržení těchto instrukcí se může jednat o 
hrubé jednání.  

New instruction 16 of Notice of Race: 
 
All persons must wear masks when 
they are in the buildings in the club. 
Competitors shall not enter the 
harbour. Competitors and support 
persons shall comply with any 
reasonable request from 
an event official. Failure to comply may 
be misconduct. 

7 Časový plán závodu uvedený v příloze B Vypsání 
závodu je zrušen a změněn následovně: 
 

Regatta schedule (Appendix B of NoR) 
is deleted and changed as follows: 

 Friday, September 25th 

Pátek, 25. září 

08:30 Coaches briefing in front of the race office Briefing trenérů před kanceláří 

závodu 

10:30 Warning signal  Vyzývací znamení  

Saturday, September 26th 

Sobota, 26. září 

09:30 Races Rozjížďky 

Sunday, September 27th 

Neděle, 27. září 

09:30 Races Rozjížďky 

Monday, September 28th 

Pondělí, 28. září 

09:30 Races Rozjížďky 

16:00 No warning signal after this time Poslední možný start 

17:30 Closing ceremony Vyhlášení výsledků 
 

8 Nová instrukce 17 Vypsání závodu: 
 
Důležité kontakty a odkazy: 
 
Michal Lojka (ředitel): +420774912125 
Vašek Brabec (rozhodčí): +420603570367 
Martin Soušek (jury): +420603445829 
Kancelář závodu: mcroptimist@gmail.com 
WhatsApp: 
https://chat.whatsapp.com/IN32kxewCvV2nQ8RMRTYKf 
 

New instruction 17 of the Notice of 
Race: 
Contacts:  
 
Michal Lojka (OA): +420774912125 
Vasek Brabec (RC): +420603570367 
Martin Sousek (jury): +420603445829 
Race Office: mcroptimist@gmail.com 
WhatsApp:  
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