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VYPSÁNÍ ZÁVODU 
 

NOTICE OF RACE 
 

Windypoint Regata  
 

25-27.06.2021 
 

            
0 Organizing authority and Venue  Pořadatel a místo konání 
0.1 Organizing authority (OA) YC Lískovec 

cooperation with Czech Sailing Association 
(CSA) and YC Černá v Pošumaví. 

Pořadatelem je YC Lískovec ve spolupráci s 
Českým svazem jachtingu a YC Černá 
v Pošumaví. 

0.2 Venue:     
Blizna 24 
Cerna v Posumavi 382 23 
Czech Republic 
https://goo.gl/maps/syvSxxd6Wzr8YTtDA  

Místo konání: 
Bližná 24 
Černá v Pošumaví 382 23 
Česká Republika 
https://goo.gl/maps/syvSxxd6Wzr8YTtDA  
 

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 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. 

1.3 Note: The Czech Sailing Association Code will 
apply. The Code is available here 

Poznámka: Platí Předpisy českého svazu 
jachtingu, Předpisy jsou dostupné zde 

1,4 All participants shall comply with Anti-covid 
measures set by the Ministry of Health. More 
information in the appendix C of the NoR. 
 

Všichni účastníci závodu musí splňovat 
podmínky aktuálních Anti-Covidových 
opatření Ministerstva Zdravotnictví. Více 
informací - viz příloha C tohoto vypsání. 
  

2 Advertising Reklama 
2.1 Boats may be required to display advertising 

chosen and/or supplied by the OA 
 

Lodě budou můžou být povinny nést reklamu 
pořadatele.  

3 Eligibility and Entries Přihlášky 
3.1 The regatta is open to all boats of the RS Aero, 

RS 700 and RS Vareo classes.  
Závod je určen pro lodní třídy RS Aero, RS 
700 a RS Vaero. 

3.2 Eligible boats must enter by completing the on-
line entry form on the event website: 
www.sailing.cz/prihlasky/211122  no later than 
June 24th, 2021. 

Lodě se musí přihlásit vyplněním přihlášky na 
webových stránkách závodu: 
www.sailing.cz/prihlasky/211122 nejpozději 
24.06.2021. 

3.3 Youth competitors shall state  his/her guardian 
who will be available in the venue during the 
regatta. 

Závodník mladší 18 let musí v přihlášce uvést 
jméno své doprovodné osoby a telefonní 
kontakt na ni. Tato osoba musí být k dispozici 
v místě závodu po dobu konání akce. 
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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 entry fee must be paid in accordance with 
the Appendix A of this NoR  
 

Startovné musí být zaplaceno v souladu s 
Přílohou A tohoto vypsání.  

5 Race Schedule Časový program 
 Regatta schedule is shown in Appendix B of 

this NoR. The races begin on Friday Jun/25 for 
RS-700 class and on Saturday June 26 for all 
other classes. 

Časový program závodu je uveden v Příloze B 
tohoto Vypsání závodu. Závody začínají 
v pátek 25. června pro lodní třídu RS/700 a 
v sobotu 26. června pro všechny ostatní třídy. 

6 Registration Registrace 
6.1 A boat, that entered on-line and a competitor 

complying with the CSA National Code, is 
hereby registered. 
For Czech competitors only: Competitors shall 
either provide a proof of their medical test 
registered in the Czech Sailing Association 
database or they shall submit a proof of the 
medical test upon registration.  
 

Loď, která je přihlášena online a závodník 
splňuje požadavky Národních předpisů, je 
tímto registrovaná.  
Pro české závodníky: závodník musí mít 
buďto registrovanou lékařskou prohlídku 
v databázi ČSJ (elektronickou lékařskou 
prohlídku) nebo musí doklad o absolvování 
prohlídky předložit při registraci.  
 

6.2 OA may require a certified proof of health or a 
signed health self-declaration in accordance 
with actual anti-covid measures.  
 
 

Pořadatel může vyžadovat podepsaní 
Čestného prohlášení nebo předložení 
dokumentů v souladu s aktuálními Anti-Covid 
opatřeními. 
 

7 Sailing Instructions Plachetní směrnice 
7.1 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.  

7.2 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. 

Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi 
ZPJ Dodatek S - Standardní plachetní 
směrnice, a doplňujícími plachetními 
směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální 
vývěsní tabuli. 
 

8 Race area Závodní plocha 
 The racing area will be on Lipno near Černá v 

Pošumaví.  
 

Závodní plocha bude Lipno u Černé v 
Pošumaví. 

9 Race management intentions Plán závodní komise 
9.1 The number of races will be determined in 

sailing instructions. 
Počet rozjížděk bude určen plachetními 
směrnicemi. 

9.2 Race committee will announce the VHF 
channel for search and rescue instructions in 
sailing instructions.  
 

Závodní komise oznámí číslo VHF kanálu pro 
pátrací a záchranné instrukce v plachetních 
směrnicích. 

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. 

Doprovodné (trenérské) čluny musí 
v předstihu informovat pořadatele a musí se 
registrovat před startem rozjížděk. 

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

Všechny doprovodné lodě musí splňovat 
legislativní požadavky. 

10.3 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 

Loď, když závodí, nesmí vysílat nebo přijímat 
informace rádiem, které nejsou dostupné 
všem lodím. Toto omezení platí i pro mobilní 
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applies to mobile telephones. 
 

telefony. 

12 Scoring Bodování 
12.1 RRS Appendix A will be used. Dodatek A ZPJ se uplatní. 
12.2 Three races are required to be completed to 

constitute a Czech National Championship. 
3 rozjížďky jsou vyžadovány pro platnost 
Mistrovství České republiky. 

12.3 One race is required to be completed to 
constitute a series. 
 

1 rozjížďka je vyžadována pro platnost 
závodu. 

13 Disclaimer of Liability Prohlášení 
 Competitors participate in the regatta entirely at 

their own risk. See RRS 3, Decision to Race. 
OA, the Race Committee, the Protest 
Committee 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. Viz pravidlo 3 ZPJ, 
Rozhodnutí závodit. Pořadatel, Závodní 
komise, Protestní komise 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. 

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. 

15 Prizes Ceny 
15.1 Czech National Champions titles will be 

awarded in following classes: RS700 
Titul Mistr České republiky v jachtingu bude 
udělen v následujících třídách: RS700 

 
Contacts: 
Jiří Kuthan, ředitel závodu / regatta director  jiri@intuitivelabs.com   +420 774 061 550 
Marek Pavlovský, hlavní rozhodčí / race officer mpavlovsky@gmail.com  +420 728 936 086 
Karel Švec, garant ČSJ / CSA representative flotech@volny.cz  +420 777 309 380  
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APPENDIX A / PŘÍLOHA A 
ENTRY FEE / STARTOVNÉ 

 

RS700 entered before 18.06.2020 / Registrace RS 700 
před 18.06.2020 
RS 700 entered after 18.06.2020 / Registrace RS 700 po 
18.06.2020 

 1700 CZK 
 
 1900 CZK 

 

RSVareo and RS Aero entered before 18.06.2020 / 
Registrace před 18.06.2020 
RS Vareo and RS Aero entered after 18.06.2020 / 
Registrace po 18.06.2020 

1200 CZK 
 
1400 CZK 

 

 
Platba převodem na účet 5319823001/5500.  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno posádky. Startovné 
obsahuje stravu dle přílohy B.  
 
 

APPENDIX B / PŘÍLOHA B 
REGATTA SCHEDULE / PROGRAM ZÁVODU 

 
Friday – Pátek , 25.06.2021 

09:00-11:00 Registration  Registrace 
11:00 Opening ceremony for RS700 and 

competitors briefing 
Zahájení závodu pro RS700 a 
briefing závodníků 

12:30 Warning signal  Vyzývací znamení  
19:00 Dinner večeře 
Sobota –Saturday , 26.06.2021 

08:00-08:30 Breakfast Snídaně 
08:00-09:00 Registration  Registrace 
09:00 Opening for RS Vareo and RS Aero, 

competitors briefing 
Zahájení závodu RS Vareo and RS 
Aero, briefing závodníků 

09:55 Warning signal  Vyzývací znamení  
19:00 Dinner Večeře 
Neděle –Sunday , 27.06.2021 
08:00-08:30 Breakfast Snídaně 
08:30 competitors briefing briefing závodníků 
09:55 Warning signal  Vyzývací znamení  
16:00 Closing ceremony Ukončení závodu 
 



Notice of Race / Vypsání závodu: Windypoint Regata 2021, Černá v Pošumaví, CTL 211122 

5 
 

 
 

APPENDIX C / PŘÍLOHA C 
Anti-Covid measers / Anti-covidová opatření 

 
C Rules Pravidla 
C1 All participants shall comply with Anti-covid 

measures set by the Ministry of Health.  Note 
well that these rules are continuously subject to 
change at any point of time. 

Všichni účastníci závodu musí splňovat 
podmínky aktuálních Anti-Covidových 
opatření Ministerstva Zdravotnictví. Poznámka 
Tyto pokyny jsou pouze informativní, sledujte 
pokyny ministerstva zdravotnictví ČR 
 

C2 Particularly all participants must meet one of the 
following conditions: 

- Covid vaccination completed at least 
22 days ago for 2-doses vaccines or 14 
days for one dose vaccines 

- Overcome Covid-19 in the past 180 
days 

- Completed an RT-PCR test no longer 
than 7 days ago 

- Completed an antigen tests no older 
than 72 hours by a certified provider 

  

Všechny osoby musí splňovat jednu 
z podmínek: 
- očkování proti onemocnění Covid-19, musí 

uplynout nejméně 22 dní u dvou-
dávkového schématu a 14 dní od jedno-
dávkového schématu 

- prodělané onemocnění Covid-19, 
v posledních 180 dnech. 

- absolvování RT-PCR testu nejdéle před 7 
dny 

- Absolvovat POC test provedený 
certifikovaným poskytovatelem, ne starší 
než 72 hodin 

C3 All participants shall sign a self-reporting form 
in Appendix D-EN to confirm compliance with 
the requirements. 
 

Všichni účastníci splnění těchto požadavků 
potvrdí podepsáním Čestného prohlášení 
v příloze D-CZ. 
 

 
 
 
 



AKCE:

DATUM:

CTL:

JMÉNO: PŘÍJMENÍ:

DATUM NAROZENÍ: ADRESA BYDLIŠTĚ:

2. Absolvoval jsem POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami

V: PODPIS:

DATUM A ČAS TESTU:

DATUM VYSTAVENÍ 
CERTIFIKÁTU:

DATUM POTVRZENÍ 
ONEMOCNĚNÍ:

Je mi známo, že nepravdivou odpovědí na výše uvedené otázky mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život ostatních 
účastníků akce. Jsem si vědom/ma právních následků nepravdivé odpovědi a prohlášení, z kterého vyplývá, že se mohu 
dopustit spáchání trestného činu dle § 152 TRZ, dopustit se závažného porušení pravidel dle pravidla 69 ZPJ . A na základě 
toho jsem toho jsem si vědom/a a souhlasím s tím, že ČSJ použije toto mé potvzení jako případný dúkaz vůči orgánům ČR a 
disciplninární komsi ČSJ.

3. Byl jsem očkován proti onemocnění covid-19 a vlastním národní certifikát o provedeném očkování, který je písemným potvrzením 
vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie 
nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění 
covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví 
České republiky, který obsahuje údaje o mojí osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který 
potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, 
pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, 
pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Současně prohlašuji, že nevykazuji žádné klinické příznaky onemocnění covid-19, a pokud se v průběhu konání akce můj 
zdravotní stav změní, budu o této skutečnosti informovat pořadatele akce.

Příloha D-CZ: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

osoby vstupující do areálu/prostor konání sportovní akce 

Formulář se vyplňuje všemi osobami vstupujícími do areálu a odevzdává se osobě pověřené organizátorem

4. Prodělal jsem laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u mě doba izolace podle platného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

1. Absolvoval jsem RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny

Windypoint Regata

25.-27.6.2021

CTL 211122

DATUM VYŠETŘENÍ:



EVENT:

DATE:

CZE calendar nr:

FIRST NAME SURNAME

DATE OF BIRTH ADDRESS

2. I have been tested with POC method for the presence of SARS-CoV-2 virus with a negative result no later than 72 hours prior the event

PLACE: SIGNATURE:

DATE AND TIME OF THE 
TESTING:

DATE OF ISSUE OF THE 
CERTIFICATION:

DATE OF CONFIRMATION OF 
DISEASE:

I am aware of the fact, that if my answer for questions above will not be true, I may endanger the health or even the lives of 
other participants in the event. I am aware of legal consequences of false answers and statements, from which it follows 
that I can commit a criminal offense under Czech Criminal Codex or commit misconduct under the Rule 69 of RRS. 

3. I have been vaccinated againist COVID-19 disease and I do have national vaccination certificate in English. This certificate must 
be issued be authorized body located in the Czech Republic, other state of the EU or in the state which is mentioned in the MoH 
Regulation as a country with low spread of covid-19 disease (this form may be downloaded from the MoH website and it must 
contain my personal data, type of the vaccine, date of vaccination, name and details of vaccinating organization). The vaccination 
must be completed:
i) in the case of a two-dose schedule based on the Summary of Product Characteristics, at least 22 days but not more than 90 days, 
if the second dose have not been vaccinated, or
ii) in the case of a two-dose schedule based on the Summary of Product Characteristics, at least 22 days but not more than 9 months 
after the second of vaccine, or
iii) in the case of a single-dose schedule based on the summary of product characteristics, at least 14 days but not more than 9 
months.

I declare, that I do not have any clinical symptioms of covid-19 disease, and if this will change during the event I will directly 
inform the OA

Appendix D-EN: STATUTORY DECLARATION

competitors/support persons entering the venue

This form must be filled by all persons entering the venue and it must be submitted to OA

4. I had positive test result for presence of COVID-19 disease and it the isolation time has elapsed under the Regulation of MoH and 
it did not elapsed more than 180 days from the first positive test (either POC or RT-PCR).

1. I have been tested with RT-PCR method for the presence of SARS-CoV-2 virus with a negative result no later than 7 days prior the 
event

Windypoint Regata

June 25-27, 2021

CTL 211122

DATE OF THE TESTING:


