
  SUPER                    S 

       SUPER CUP 2017 
S 

VYPSÁNÍ ZÁVODU 
 

SUPERCUP CZECH REPUBLIC, Vítr z vinohradů 

 MČR Czech Bic Techno 293  

1. – 3. září 2017 

MÍSTO KONÁNÍ 

YC Dyje Břeclav, Nové Mlýny, Czech Republic 

www.ycdyje.cz 

CTL 172156 

Pořadatel: 

YC Dyje Břeclav 

ve spolupráci s  

ČWA a IWA 

IWA schválila vypsání tohoto závodu pro 

2017 TECHNO 293 OPEN, 2017 RACEBOARD OPEN, 

2017 FORMULA OPEN, 2017 RS:X OPEN 

                                      



1 PRAVIDLA 

1.1 Závod bude řízen podle Závodních pravidel jachtingu (ZPJ) 2017 – 2020, budou 
uplatněny dodatky B a S. 

1.2 Třídových pravidel zúčastněných lodních tříd. 
1.3 Pokud bude zjištěn nesoulad mezi vypsáním závodu a plachetními směrnicemi 

(PS), mají přednost PS. 
1.4 V případě sporu o výklad ZPJ je rozhodující anglický text.  

2 REKLAMY 

Pořadatel může vyžadovat umístění reklamy na plováku.  Všechny plováky musí vyhovovat 
požadavkům World Sailing předpisu 20 – „Reklamní kodex“. 

3 TŘÍDY A DIVIZE 

3.1 Závod je vypsán pro tyto třídy a divize: 
3.1.1    Techno 293 – chlapci a dívky U13/U15/U17, Open 
3.1.2 Techno 293 Plus – Open 
3.1.3 Formula Windsurfing – Open, Masters  
3.1.4 Raceboard – Open, ženy, Masters, Grandmasters, Veterans 
3.1.5 RS:X – Open  
3.2 Věkové divize: 
3.2.1    Chlapci a dívky do 13 let (U13) k 31. prosinci 2017 
3.2.2 Chlapci a dívky do 15 let (U15) k 31. prosinci 2017 
3.2.3    Chlapci a dívky do 17 let (U17) k 31. prosinci 2017 
3.2.4    Masters - muži nad 35 let , narození 1981 nebo dříve. 
3.2.5    Grandmasters - muži nad 45 let , narození 1971 nebo dříve. 
3.2.6    Veterans -  muži nad 55 let , narození 1961 nebo dříve. 
3.3       V každé divizi musí být minimálně 5 závodníků, aby byla hodnocena. 

 
4 ÚČAST A STARTOVNÉ 

4.1 Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky World Sailing 
předpisu 19 – „Kodex oprávnění“. 

4.2 Závodníci musí být členové národní třídové asociace, která je členem relevantní 
mezinárodní třídové asociace nebo IWA. Vstupní formality mohou být vyřízeny 
na místě. 

4.3 Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a 
jeho odevzdáním. Při registraci musí být předloženy následující doklady:  

• Doklad o věku závodníka 

• U závodníků mladších 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, 
která přebírá odpovědnost za závodníka.  

• Čeští závodníci musí doložit závodní licenci pro rok 2017 a platnou zdravotní 
prohlídku 

4.4 Trenérské a doprovodné čluny musí být registrovány u pořadatele a bude 
požadováno předložení těchto dokladů: 

• Povolení k řízení motorového člunu (pokud existuje)      



• Doklad o platném pojištění 

5 STARTOVNÉ 

5.1 Startovné pro všechny závodníky je: 500,- CZK 
5.2 Startovné musí být zaplaceno v hotovosti při registraci. 
 
6 FORMÁT ZÁVODU 

6.1 Každý závod v otevřeném šampionátu je veden jako "otevřený" a může 
obsahovat jakýkoli nebo všechny formáty závodní disciplíny - course racing. 

6.2 Muži a ženy, chlapci a dívky budou závodit současně. 
6.3 Každá třída bude mít samostatný start. 
6.4 Jednotlivé třídy mohou mít denně nejvýše 4 rozjížděk, závod je vypsán na celkem 

12 rozjížděk. 
 
7 ČASOVÝ PLÁN  

             7.1        
Pátek 1. 9. 2017 0800– 0930 Registrace, kontrolní měření  

1000  Zahajovací ceremoniál 
1130               První možné vyzývací znamení 

Sobota 2. 9. 2017 1000                První možný start rozjížďky 
Neděle 3. 9. 2017 1000  První možný start rozjížďky 

1400  Poslední možné vyzývací znamení 
7.2  Vyhlášení výsledků a předání cen bude uskutečněno co nejdříve po ukončení 

poslední rozjížďky závodu. 
 
8 INSPEKCE VYBAVENÍ 

8.1 Inspekce plováku a vybavení může být provedena kdykoliv v průběhu závodu. 
8.2 Není-li pořadatelem určeno jinak, plováky a ostatní vybavení musí být skladovány 

na předem určených místech.                 

9 PLACHETNÍ SMĚRNICE 

PS budou k dispozici při registraci. Jakékoliv změny PS v průběhu závodu musí být 
schváleny zástupcem České Windsurfingové Asociace. 

10 DRÁHA 

Plán trati bude součástí PS. 

11 PROTESTNÍ KOMISE 

Nezávislá protestní komise bude jmenována v souladu s pravidlem 91(a) ZPJ. 

12 SCORING 

12.1     V závodě bude použito bodování podle ZPJ, dodatku A, s výjimkou škrtání 
nejhorších bodových výsledků, které je pro jednotlivé třídy upraveno následovně: 

12.2     Pokud budou dokončeny méně než 4 rozjížďky, bude výsledné bodové skóre lodě 
součet všech jejích umístění. 

12.3  Pokud bude dokončeno 4 až 7 rozjížděk, bude výsledné bodové skóre lodě součet 
všech jejích umístění s vyškrtnutím nejhoršího umístění.  



12.4 Pokud bude dokončeno 8 rozjížděk, bude výsledné bodové skóre lodě součet 
všech jejích umístění s vyškrtnutím dvou nejhorších umístění. 

 
13 DOPROVODNÉ CLUNY 

Doprovodné čluny musí být přihlášeny u pořadatele vyplněním příslušného 
registračního formuláře. Počet povolených doprovodných člunů pro tento závod 
je limitován. 

14 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Všichni závodníci do věku 18 let a členové posádek doprovodných člunů musí mít 
oblečeny záchranné vesty. 

15 CENY 

Ceny budou uděleny prvním třem závodníkům v celkovém pořadí a v každé divizi 
s minimálním počtem 5 závodníků.  

16 OFICIÁLNÍ CEREMONIÁLY 

Závodníci jsou zváni k účasti na všech oficiálních akcích v průběhu závodu, ale 
pořadatel může zamítnout vstup na tyto akce závodníkům, jejichž oblečení 
neodpovídá charakteru akce. 

17 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

  Závodníci se zúčastní závodu na vlastní riziko. Pořadatel nebo sponzor a žádný z 
jejich představitelů nebo zástupců nepřijímá žádnou odpovědnost za materiální 
škody, újmu na zdraví nebo smrt před závodem, v průběhu závodu a po závodě. 

18 POJIŠTĚNÍ 

Každý závodník je povinen mít uzavřenou pojistku dle soutěžního řádu ČSJ (min. 
9 000 000Kč). 

19 MÉDIA 

Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený 
v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.  

20 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Místo pro přihlášení do závodu:  YC Dyje Břeclav, Czech Republic 

Kontakty pro další informace: 

Pavel Kamenský – Czech Windsurfing Association 

Email: pavel.kamensky@gmail.com  Tel.: +420 604 759 613 

Kateřina Nedbalcová – YC Dyje Břeclav 

Email: nedbalcova@vri.cz   

 

 



 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

                Následující informace nejsou součástí pravidel pro tento závod. 

A          UBYTOVÁNÍ 

Ubytování je možné v kempu YC Dyje (Pavlov). Informace o poplatcích za ubytování 
jsou dostupné na webu YC Dyje (www.ycdyje.cz). 

Poznámka: Závodníci ubytovaní mimo YC musí zaplatit denní vstup do YC a 
poplatky za parkování auta podle platného ceníku YC Dyje. 

Další možnosti ubytování: www.hotelpavlov.cz, www.hotel-iris.cz   

     B DOPRAVA 

Mapa 

 

 


