
 

   NOTICE OF RACE 

CZECH CUP – WINDSURFER CLASS 
10th – 13th September 2020 

 
0 Organizing authority and venue  Pořadatel a místo konání 

0.1 Organizing authority (OA) is Yacht Club 
Jestrabi (YC) in cooperation with  Prologik 
s.r.o. 

Pořadatelem je Yacht Club Jestřábí ve 
spolupráci se společností Prologik s.r.o. 

0.2 Venue:     
Kemp Jestrabi I. 
Cerna v Posumavi 
382 23  
Czech Republic 
 

Místo konání: 
Kemp Jestřábí I. 
Černá v Pošumaví 
382 23 
Česká republika 

1 Rules Pravidla 

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

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

1.2 Czech Sailing Association prescriptions will not 
apply.  

Předpisy Českého svazu jachtingu se 
neuplatní. 

1.3 The Sailing Instructions may change some 
rules. 

Některá pravidla mohou být změněna 
Plachetními směrnicemi. 

1.4 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. 

1.5 The “Rules for Championships Sailing, 
Windsurfing and Kiteboarding” will apply. 

The “Rules for Championships Sailing, 
Windsurfing and Kiteboarding” se uplatní. 

1.6 Under RRS 87, rule(s) C.1.1 (b) and C.2.3 of 
the Windsurfer class are changed as follows: 
- C.1.1 For the Course Races, rule 42 only 

applies at the windward courses and from 
30 seconds after the start signal. A long 
sound signal will be given to indicate the 
time of 30 seconds after the start. For the 
Long Distance, Rule 42 does not apply and 
pumps are fully permitted. 

- C.2.3 The weight, gender and age 
categories in article C.2.3 are changed in 
instruction 13 of this Notice of Race. 

V souladu s pravidlem 87 ZPJ, jsou třídová 
pravidla Windsurfer class C.1.1 (b) and C.2.3 
následovně: 
- Třídové pravidlo C.1.1 pro okruhové 

rozjížďky (Course Races) mění pravidlo 42 
ZPJ tak, že pravidlo 42 ZPJ platí pouze 
pro stoupačku a 30 sekund po startovním 
znamení. Dlouhé zvukové znamení bude 
dáno, aby se dalo najevo, že tento časový 
interval (30 sekund) od startu uplynul. Pro 
dálkové rozjížďky (Long Distance) se 
pravidlo 42 ZPJ neuplatní a pumping je 
povolen. 

- Třídové pravidlo C.2.3 (The weight, gender 
and age categories) je změněno v instrukci 
13 tohoto Vypsání závodu. 

 

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 shall be required to display advertising 
chosen and/or supplied by the OA 

Lodě budou povinny nést reklamu pořadatele.  

3 Eligibility and Entries Přihlášky 

3.1 The event is for Windsurfer LT and WS One 
Design boards and competitors of any 
European country, at least 12 y.o. on 
September 11th 2020. 

Závod je určen pro windsurfy Winsurfer LT a 
WS One Design a pro jakéhokoliv závodníka 
z evropské země, který je starší 12 let v den 
zahájení závodu (11.9.2020) 

3.3 Eligible boards may enter by: 
(a)  completing the on-line entry form on the 
event website www.czechwindsurfer.cz and 

Lodě se mohou přihlásit: 
(a) vyplněním přihlášky na webových 
stránkách závodu: www.czechwindsurfer.cz  

http://www.czechwindsurfer.cz/
http://www.czechwindsurfer.cz/


 

(b) making the required entry fee payment (b) a zasláním/zaplacením startovného 

3.4 OA will accept youth entries. To enter as a 
youth, competitor has to be aged under 19 on 
the first day of the regatta. 

Pořadatel bude přijímat juniorské přihlášky. 
Do juniorské kategorie bude zařazen závodník 
mladší než 19 let v den začátku závodu. 

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. 

4.2 The race office will e-mail payment instructions 
as soon as an entry has been received. 

Pořadatel zašle instrukce k platbě ihned po 
přijetí přihlášky. 

4.3 All bank fees must be paid by sender. Všechny bankovní poplatky musí být 
uhrazeny odesílatelem. 

5 Race Schedule Časový program 

 Regatta schedule is shown in Appendix B of 
this NoR 
 

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

6 Registration Registrace 

6.1 At the registration each boat shall confirm its 
entry for the regatta. In addition, the following 
should be confirmed or submitted: 
(a) a completed Parent’s / Guardian consent 
form signed by the responsible parent or 
guardian of all competitors aged 18 or under on 
10th of September 2020,   
(b) license numbers for any competitor residing 
in the Czech Republic (NoR 1.3) 
Forms are available for download on the event 
website. 

Při registraci musí každá loď potvrdit přihlášku 
lodě. Navíc následující musí být předloženo 
nebo potvrzeno: 
(a) vyplněné prohlášení rodičů/odpovědné 
osoby (pro všechny závodníky mladší než 19 
let). 
(b) seznam registračních čísel (čeští 
závodníci). 
 
Formuláře budou k dispozici ke stažení na 
stránkách závodu.  

7 Sailing Instructions Plachetní směrnice 

 Sailing Instructions will be issued on the event 
website and can be downloaded. These 
documents will also be available upon the 
registration or on the Official notice board 
(ONB).  
 

Plachetní směrnice budou zveřejněny a 
k dispozici ke stažení na stránkách závodu. 
Tyto dokumenty budou k dispozici při 
registraci a rovněž dostupné na nástěnce 
závodu.  

8 Race area Závodní plocha 

 The racing area will be on Lake Lipno.  Závodní plocha bude na Lipenské přehradě.  

9 Race management policies Plán závodní komise 

 9 races are scheduled. 
Triangle/Sausage courses will be used and 
Long Distance race. 

Závod je naplánován na 9 rozjížděk 
Tratě budou trojúhelník/karusel a dálková 
rozjížďka. 

10 Support (coach) boats Doprovodné (trenérské) čluny 

10.1 Support (coach) boats are requested to inform 
OA in advance by e-mail (address below) when 
entering and 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 musí 
v předstihu informovat pořadatele a musí se 
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. 

11.3 Each support boat must carry a VHF radio. 
 

Každá doprovodná loď musí mít VHF 
vysílačku.  

11 Safety and Radio communication Bezpečnostní komunikace 

 A boat shall neither make radio transmissions 
while racing nor receive radio communications 
not available to all boats. This restriction also 
applies to mobile telephones. The VHF is to be 
used solely for safety communication. 
 

Loď, když závodí, nesmí vysílat nebo přijímat 
informace rádiem, které nejsou dostupné 
všem lodím. Toto omezení platí i pro mobilní 
telefony. 
VHF vysílačku je možné používat pouze za 
účelem zajištění bezpečnosti. 

  



 

13 Categories Kategorie 

 - Category A: Lightweight (may include juniors) 
- Category B: Medium weight (may include 

juniors) 
- Category C: Medium heavy weight 
- Category D: Heavy weight 
- Category F: Women (may include juniors) 
 
If there will be 5 or more Juniors registered, a 
Juniors Category (J) will be added. In this case 
Junior will compete for both their weight 
category and for Junior category.  
Male competitors will be divided into the 4 
categories of weight of equal number (including 
Juniors). 
After the weighting procedure, in case the total 
number of male competitors cannot be divided 
by four the first category with one competitor 
more will be determined upon random drawing. 
In case of four competitors with same weight, 
the younger will be considered lighter.  

- Kategorie A: Lehké váha (můžou být 
zahrnuti junioři) 

- Kategorie B: Střední váha (můžou být 
zahrnuti junioři) 

- Kategorie C: Střední váha 
- Kategorie D: Těžká váha 
- Kategorie F: Ženy (můžou být zahrnuti 

junioři) 
 
V případě, že se do závodu přihlásí 5 a vice 
juniorů, pak bude přidána juniorská 
kategorie (J). V tomto případě budou junioři 
vyhodnoceni jak ve své váhové kategorii, tak 
v juniorské kategorii.  
Mužští závodníci budou rozděleni do 4 
váhových kategorií o rovném počtu závodníků 
(včetně juniorů). 
V případě, že po ukončení procedury vážení 
nebude možné celkový počet přihlášených 
mužských závodníků vydělit číslem 4, pak 
bude vylosována skupina, která bude mít o 
jednoho závodníka vice. 
V případě, že budou přihlášení 4 závodníci se 
stejnou váhou, pak se má za to, že mladší 
závodník je lehčí.  

14 Scoring Bodování 

14.1 Four races are required to be completed to 
constitute a series. 

4 rozjížďky jsou vyžadovány pro platnost 
závodu. 

14.2 Overall scoring: A board’s overall score shall 
be the total of the following: 
- Course place: course racing place within her 

division based on her course racing series 
score 

- Long Distance score in weight category 

Celkové hodnocení: Celkové hodnocení bude 
součet následujícího: 
- Výsledek okruhových rozjížděk: výsledek 

z okruhových rozjížděk vyhodnocených ve 
váhové skupině  

- Výsledek dálkové rozjížďky ve váhové 
kategorii 

15 Charter boards Charterové boardy 

15.1 Rental requests must be done no later than 
August 10th 2020. 

Žádosti o charterové boardy musí být 
doručeny ne později než 10. srpna 2020. 

15.2 Available boards are limited and will be 
assigned upon date of request. Charter boards 
will be delivered to Lake Lipno on September 
10th 

Počet charterových prken je omezen a 
charterová boardy budou rozdělena podle 
data přijetí žádosti. Charterová boardy budou 
k vyzvednutí 10. září 2020 na Lipně. 

15.3 Total loss of board or accessories will be 
charged at list price (https://bit.ly/2HFMsbL) 

V případě ztráty boardu nebo vybavení bude 
cena účtována podle ceníku 
(https://bit.ly/2HFMsbL)  

15.4 Redress cannot be given on charter boards 
and the material, belonging to the board. This 
changes RRS 62.1(a) 

Náprava nemůže být přiznána charterovým 
boardům a materiálu, který patří k boardu. 
Toto je změna pravidla 62.1(a). 

16 Disclaimer of Liability Prohlášení 

 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 any 
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. 

https://bit.ly/2HFMsbL
https://bit.ly/2HFMsbL


 

 

17 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 (approx. 350000 €) per event or 
the equivalent. 
 

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

16 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. 

 

Contacts: 

Organizace – Jan Kuchař   czechwindsurfercup@gmail.com    +420 777 245 678 

 

  

mailto:czechwindsurfercup@gmail.com


 

APPENDIX A / PŘÍLOHA A 

ENTRY FEE / STARTOVNÉ 
 

 

 Entry fee / Startovné 

Entry fee paid before 1st September 2020 / Startovné 
uhrazené před 1.9.2020 

50€ / 1250 CZK 

Entry fee paid after 1st September 2020 / Startovné 
uhrazené po 1.9.2020 

60€ / 1500 CZK 

Youth entry fee paid before 1st September 2020 / 
Startovné uhrazené před 1.9.2020 

30€ / 750 CZK 

 

 

APPENDIX B / PŘÍLOHA B 

REGATTA SCHEDULE / PROGRAM ZÁVODU 
 

Thursday, September 10th 
Čtvrtek, 10. září 

12:00 – 18:00 Registration Registrace 

10:00 – 18:00  Training session  

19:00 Opening ceremony  Zahájení závodu  

Friday, September 11th 

Pátek, 11. září 

08:30 – 10:00 Registration Registrace 

11:00 Competitors briefing Setkání závodníků 

12:00  Warning signal (Long Distance) 
 

Vyzývací znamení (Long 
Distance) 

Saturday, September 12th 

Sobota, 12. září 

TBA / bude oznámeno Races Rozjížďky 

Sunday, September 13th 
Neděle, 13. září 

TBA / bude oznámeno Races Rozjížďky 

15:00 No warning signal after this time Poslední možný start 

16:30 Closing ceremony Vyhlášení výsledků 

 

Note / Poznámka: Warning signal for the first race of each day (except the first day of racing) will be posted 

on the Official Notice Board on the previous day before 20:00. / Vyzývací znamení rozjížděk jednotlivých 

dnů (vyjma prvního závodního dne) bude zveřejněno na oficiální vývěsní tabuli předcházející den před 

20:00. 

 

 


