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Závod mladých nadějí 
 

 

  v lodní třídách / in classes 

 

 
Bic Techno 293, Optimist, Evropa, Laser 4.7  
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1.  Místo závodu 
Místem konání závodu je vodní plocha Velké 
Dářko Česká republika. 
 

1. Venue 

Venue is water area Velke Darko, Czech 
Republic. 

2. Lodní třída 

Závod je určen pro lodní třídy: 

 Bic Techno 293 – 7P 

 Optimist – 4K, 3C, 3M 

 Evropa – 4K, 3C, 3M 

 Laser 4.7 – 3C, 3M 

2. Boat Class 
 
The event is appointed for classes: 

 Bic Techno 293 – 7P 

 Optimist – 4K, 3C, 3M 

 Europe – 4K, 3C, 3M 

 Laser 4.7 – 3C, 3M 

3. Pořadatel 
Pořadatelem je YC Velké Dářko, TJ Žďár nad 
Sázavou z.s. 

3. Organising Authority 
The Organizing Authority is YC Velke Darko, 
TJ Zdar nad Sazavou z.s. 

4. Kategorie reklamy 
Na plachetnicích může být vyžadováno 
umístění bočních čísel a reklamy sponzora 
závodu po stranách trupu. 

4. Advertising Category 
Boats may be required to display a bow 
number and advertising of the event 
sponsors on the side of the hull. 

5. Pravidla 
Závod bude řízen podle: 

 Závodních pravidel World sailing 2017-2020, 
jejich dodatků a všech jejich platných změn.  

 Platného soutěžního řádu ČSJ 

 Vypsání závodu 

 Plachetních směrnic 

 Mezinárodních pravidel zúčastněných tříd 

 Vyhlášek závodní komise a protestní komise 

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

5. Rules 
The Regatta will be governed by: 

 The 2017-2020 Racing Rules of Sailing 
including its applicable appendixes and all its 
changes  

 Notice of Regatta 

 Sailing Instructions 

 International rules of the interested classes 
 Notices of Race Committee 

 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.  

6. Účast 
Závod je otevřený pro všechny závodníky, 
kteří splňují požadavky WS, předpisu 19 
„Kodex oprávnění“. 

6. Eligibility 
The Regatta is open for all competitors 
which comply with rules WS and 
prescription 19 „authorization code“. 

7. Přihlášky a registrace 
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním 
registračního formuláře (přihlášky) a jeho 
odevzdáním při registraci a zaplacení 
startovného. 
 
Přihláška musí být podepsána 
kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že 

7. Entry and Registration 
Competitors will enter the Regatta by 
completing the entry and registration form 
at registration, paying the Entry fee. 
 
The Entry form shall be signed by the 
skipper. Signing the Entry form agree to be 
bound by Racing Rules of Sailing and other 
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bude dodržovat ustanovení Závodních 
pravidel jachtingu a dalších dokumentů, 
které jsou platné pro závod. 
 
 Závodník musí předložit následující 
dokumenty: 
 

 Závodnickou licencí pro rok 2018, 
s potvrzením o lékařské prohlídce ne 
starší jednoho roku. 

 Zahraniční závodníci předloží doklady 
podle Předpisu WS 75.1. 

 
Je výhradně záležitostí kapitána lodě, aby 
měl sjednáno potřebné pojištění podle 
soutěžního řádu ČSJ. Závodní komise může 
provést kontrolu tohoto pojištění. 
 
U závodníka mladšího 18 let musí být 
přihláška podepsána dospělou osobou, která 
přebírá odpovědnost za závodníka. Tato 
osoba svým podpisem též potvrzuje, že 
plovatelnost lodi a záchranná plovací vesta, 
kterou závodník používá, odpovídá platným 
předpisům.  

documents valid for the regatta. 
 
Competitor must present the following 
documents: 
       

 Racing license for 2018, with medical 
approval no older than one year. 

 Foreign competitors Documents in 
accordance with WS Regulation 75.1. 

 
However it is a skipper responsibility to have 
valid insurance as per Czech Sailing 
Association rules. Racing committee can 
request evindence of such an insurance. ¨ 
 
The entry form of the crew of any junior 
competitor (under the age of 18) shall be 
signed by the adult taking responsibility for 
the competitor. This person also confirms 
that the buoyancy of the boat and the life 
jacket of the competitor is in compliance 
with valid rules. 

8. Startovné 
Startovné včetně kempovného je: 
Bic Techno 293: 600,-Kč 
Optimist, Evropa, Laser 4.7: 450,- Kč 
 
Startovné musí být zaplaceno při registraci. 
 

8. Entry Fee 
Entry fee with camping charge is: 
Bic Techno 293: 600,-Kč 
Optimist, Evropa, Laser 4.7: 450,- Kč 
 
The entry fee shall be paid at registration 
 

9. Časový plán 
 

Sobota     7. 7. 2018 

08:30 – 09:30 Registrace závodníků 
        10:00 Slavnostní zahájení 
        11:30 Start první rozjížďky 
 
Neděle 8.7.2018 

Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK 
Žádná rozjížďka nebude startována po 13:00. 

17:00 15:00 Slavnostní ukončení, vyhlášení 
výsledků. 

9. Time Schedule 
 
Saturday 7. 7. 2018 

08:30 – 09:30 Competitor registration 
       10:00 Opening Ceremony 

       11:30 Start of the first race 
 
Sunday 8.7.2018 

No races will be started after 13:00  
15:00 Closing Ceremony, Prize Giving.  

10.  Dráha a značky 
Bude upřesněno plachetními směrnicemi 

10.  Course and Marks Definition 
It will be specified by sailing instructions 

11.  Počet rozjížděk 
Závod je vypsán na 8 rozjížděk.  

11.  Number of Races 
The regatta will be held for maximum of 8 
races.  
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12.  Plachetní směrnice 
Plachetní směrnice budou vyvěšeny na 
nástěnce ZK po celou dobu závodu. 

12.  Sailing Instructions 
The Sailing Instructions will be available at 
registration.  
 

13.  Bodovací systém 
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla 
A2 . 
 

13.  Scoring System 
Low point scoring system, rule A2, will apply. 
Texel Rating will apply. 

14.  Ceny a kategorie 
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí 
místo v absolutním pořadí.  

14.  Prizes and Categories 
Prizes will be awarded for overall first, 
second and third place.  
 

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

15.  Television and Media 

The organizing authority shall have the right 
to use any images and sound recorded 
during the event free of charge. 

16.  Odpovědnost a pojištění 
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní 
nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou 
zodpovědnost za osobní škodu, zranění 
nebo smrt ve spojení se závodem a to 
během regaty a po regatě. Pořadatel se 
zříká jakékoliv zodpovědnosti. 
Každá zúčastněná loď musí mít sjednáno 
platné pojištění odpovědnosti třetí 
stranou s minimálním plněním 9 000 000 Kč 
na událost nebo jeho ekvivalent. 

 

 

16.  Liability and Insurance 
Competitors will participate in the Regatta 
entirely at their own risk. The Organizing 
Authority will not accept any liability for 
personal damage, injury or death, sustained 
in conjunction with, prior to, during or after 
the Regatta. The Organizing Authority 
disclaims any and all such liability. 
Each participating boat shall be insured 
with valid third-party liability insurance 
with a minimum cover of  9 000 000 Kč per 
incident or the equivalent. 

 

Informace / Informations 

YC Velké Dářko, Pavel Kamenský, tel. 604 759 613  e-mail: kamenda@centrum.cz.   

http://www.ycvelkedarko.cz/ 
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