
Plachetní směrnice 

Sailing instructions 

OMNIPLAST CUP 
RS Tera • RS Vareo • RS Feva • RS Aero 

17.–18. 7. 2021 
YC Lodní sporty Brno, Brněnská přehrada 

 

0 PRAVIDLA Rules 

0.1 Závod bude řízen dle pravidel, jak je 

definováno v Závodních pravidlech jachtingu 
(ZPJ). 

The regatta will be governed by the rules as 

defined in the Racing Rules of Sailing (RRS). 

0.2 Značka „[NP]“ v pravidle znamená, že porušení 
tohoto pravidla nemůže být předmětem žádosti 

o projednání od lodi. Toto je změna ZPJ 

60.1(a). 

The notation ‘[NP]’ in a rule means that the breach 
of the rule shall not be subject of the hearing 

request by a boat. This changes RRS 60.1(a). 

1 ZMĚNY PLACHETNÍCH SMĚRNIC CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS 

1.1 Změny plachetních směrnic budou zveřejněny 
nejpozději 30 minut před tím, než vstoupí 

v platnost. 

Any changes to the sailing instructions will be 
posted no later than 30 minutes before it takes 

effect. 
1.2 Změny plachetních směrnic mohou být 

prováděny i na vodě. Signalizace takové změny 

plachetních směrnic bude provedena vztyčením 
vlajky L (Lima) na člunu závodní komise, ze 

kterého bude změna opakovaně ústně hlášena. 
Mohou být použity opakované zvukové signály. 

Změna plachetních směrnic na vodě nabývá 

účinnosti ihned. 

Changes to a sailing instruction may be made on 

the water by signaling flag L (Lima) on the race 

committee boat and repeated oral declaration. 
Repeating sound signals may be used. Sailing 

instruction change on water takes effect 
immediately. 

2 KOMUNIKACE SE ZÁVODNÍKY COMMUNICATIONS WITH COMPETITORS 

2.1 Pro organizaci závodu bude použita nástěnka 
závodu na adrese 

http://www.sailing.cz/noticeboard/212138. 
Pro protesty bude použit webový portál 

racingrulesofsailing.org na adrese 
https://1url.cz/@omniplastcup. 

For race management will be used noticeboard at 
link http://www.sailing.cz/noticeboard/212138. 

 
For protests will be used racingrulesofsailing.org 
portal at link https://1url.cz/@omniplastcup. 

3 ZNAMENÍ DÁVANÁ NA BŘEHU SIGNALS MADE ASHORE 

3.1 Znamení dávaná na břehu budou vztyčena na 

stožáru na konci mola. 

Signals made ashore will be displayed on the flag 

pole located on the end of the jetty. 
3.2 Když je vlajka AP vyvěšena na břehu, je „1 

minuta“ zaměněna za „ne méně než 30 minut“ 
v závodním znamení AP. 

When the AP is hoisted ashore, ‘1 minute’ is 

replaced with ‘not less than 30 minutes’ in the race 
signal AP. 

4 ČASOVÝ PLÁN ROZJÍŽDĚK SCHEDULE OF RACES 

4.1 Plánovaný čas prvního vyzývacího znamení je v 
sobotu 11:30 a v neděli 10:00. 

Schedule time of first warning signal is 11:30 at 
Saturday and 10:00 at Sunday. 

4.2 Denně se pro každou třídu uskuteční nejvýše 5 
rozjížděk. 

No more than 5 races for each class will be sailed 
per day. 

4.3 Poslední den závodu nebude žádné vyzývací 
znamení dáno po 15:00. 

No warning signal will be made after 15:00 on the 
last day of the regatta. 

5 VLAJKY TŘÍD CLASS FLAGS 

 Třída / Class Vlajka třídy / Class flag 
RS Tera Oranžová vlajka se znakem třídy / Orange flag with class insignia 

RS Vareo „W“ (Whisky) 

RS Feva „F“ (Foxtrot) 

RS Aero Žlutá vlajka se znakem třídy / Yellow flag with class insignia 
 

6 DRÁHY THE COURSES 
6.1 Schéma dráhy včetně značek je uvedeno 

v příloze plachetních směrnic Závodní dráha. 

Course layout including marks is defined in SI 

appendix Race course. 

http://www.sailing.cz/noticeboard/212138
https://1url.cz/@omniplastcup
http://www.sailing.cz/noticeboard/212138
https://1url.cz/@omniplastcup
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7 START THE START 

7.1 Rozjížďky budou startovány podle ZPJ 26 
s těmito úpravami:  

a) Vyzývací znamení bude dáno 3 minuty před 
startovním znamením. 

b) Přípravné znamení bude dáno 2 minuty 

před startovním znamením. 

Races will be started using RRS 26 with this 
changes: 

a) Warning signal will be made 3 minutes before 
the starting signal. 

b) Preparatory signal will be made 2 minutes 

before the starting signal. 
7.2 [NP] Loď, startující později než 4 minuty po 

svém startovním znamení bude bodována jako 
nestartující. To je změna ZPJ A5.1 a A5.2. 

[NP] A boat starting later than 4 minutes after her 

starting signal will be scored Did Not Start (DNS). 
This changes RRS A5.1 and A5.2. 

7.3 [DP] [NP] Lodě, pro které nebylo dáno vyzývací 
znamení, se musí vyhýbat startovnímu prostoru 

během startovací sekvence ostatních tříd. 

[DP] [NP] Boats whose warning signal has not been 
made shall avoid the starting area during the 

starting sequence for other races. 

7.4 Žádná rozjížďka nebude startována v případě, 
že síla větru nedosáhne hranice alespoň 2.5 

m/s, měřeno na úrovni paluby. 

If wind speed does not reach 2.5 m/s, measured at 
the deck level, no races will be started. 

8 TRESTY PENALTIES 

8.1 ZPJ RRS 44.1. je změněn tak že dvouotáčkový 

trest je nahrazen trestem jednootáčkovým. 

RRS 44.1 is changed so that the Two-Turns Penalty 

is replaced by the One-Turn Penalty. 
8.2 Bude uplatněn dodatek P ZPJ (Speciální 

procedury pro pravidlo 42). ZPJ P2.2 a P2.3 
neplatí a ZPJ P2.1 je změněno tak, že platí i pro 

každý další trest po prvním. 

RRS Appendix P (Special procedures for rule 42)  

will be applied. RRS P2.2 and P2.3 does not apply 
and RRS P2.1 is changed so that it applies to any 

penalty after the first one. 
8.3 Bude uplatněn Dodatek T ZPJ (Arbitráž). RRS Appendix T (Arbitration) will be applied. 

9 [NP] ČASOVÉ LIMITY [NP] TIME LIMITS 

9.1 Cílový limit (cílové okno) je 15 minut. Finishing window is 15 minutes. 
9.2 Cílový limit je období, kdy lodě mohou dokončit 

poté co, první loď plachtila po dráze a 
dokončila. Lodě, které nestihly dokončit 

v cílovém limitu budou bez projednání 

bodovány jako DNF (to je změna pravidla 35, 
A5.1 a A5.2 ZPJ), nicméně mohou být 

v rozjížďce závodní komisí hodnoceny podle 
aktuálního pořadí na trati nebo podle 

posledních průjezdů okolo značek dráhy. 

The Finishing Window is the time for boats to finish 

after the first boat sails the course and finishes. 
Boats failing to finish within the Finishing Window 

will be scored by Race committee as Did Not 

Finish without a hearing (this changes RRS 35, A5.1 
and A5.2.), however could be scored by race 

committee according their actual position within 
race course or according to last rounded marks. 

10 POŽADAVKY NA PROJEDNÁNÍ HEARING REQUESTS 
10.1 Protestní časový limit je 45 minut po 

dokončení poslední lodě poslední rozjížďky dne 
nebo poté, co závodní komise signalizuje, že se 

daný den už nepojede žádná rozjížďka. 

Protest time limit will be 45 minutes after the 

last boat finishes last race of the day or the race 
committee signals no more racing today, whichever 

is later. 
10.2 Seznam protestů a stran projednání bude 

zveřejněn nejpozději do 10 minut po konci 

protestního času. Podrobný plán včetně 
předpokládaných časů projednání bude 

zveřejněn (nebo vhodným způsobem oznámen 
stranám projednávání) po dokončení všech 

arbitrážních řízení. 

List of the protests and parties will be published no 

later than 10 minutes after protest time limit. Full 

time schedule will be published (or all parties will 
be informed by appropriate way) after all 

arbitration are solved. 

10.3 Bude vyvěšen seznam lodí, které byly 
penalizovány podle ZPJ Dodatku P. 

A list of boats that have been penalized for 
breaking RRS 42 under Appendix P will be posted. 

11 BODOVÁNÍ SCORING 
11.1 (a) Pokud jsou dokončeny méně než 4 

rozjížďky, bodové hodnocení lodě bude součet 
hodnocení z jednotlivých rozjížděk. 

(b) Pokud je dokončeno 8 a více rozjížděk, 

bodové hodnocení lodě bude součet hodnocení 
z jednotlivých rozjížděk s vyškrtnutím dvou 

nejhorších výsledků. 

(a) When less than 4 races have been completed, a 

boat’s series score will be the total of her race 
scores. 

(b) When 8 or more races have been completed, a 

boat’s series score will be the total of her race 
scores excluding her two worst scores. 

11.2 Pro bodování lodní třídy RS Aero v rozjížďkách 

budou použity časové korekce podle pravidla 

třídy H.2.1. 

There will be used time corrections for RS Aero 

scoring in races according to class rule H.2.1. 

Brno 16.7.2021  Jan Blahoňovský, 776 128 928, blahonovsky@gmail.com 
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