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NOTICE - VYHLÁŠKA 
 

Pořadí vyhlášky / Nr.  Čas zveřejnění / Time of 
publishing 

 Datum zveřejnění / 
Date of publishing 

1.  07.06.2021  21:00 

Vydal / Issued by     

Pořadatel / Organizing authority    

 

 
1. New instruction 1.3 to the Notice of Race / Nový bod 1.3 Vypsání závodu: 

 
„All participants shall comply with „anti-covid“ measures and regulations set by the 
relevant Ministry. / Všichni účastníci závodu musí splňovat aktuální opatření proti 
šíření nemoci covid-19 stanovené příslušnými ministerstvy.“ 
 

2.  New instruction 1.4 to the Notice of Race / Nový bod 1.4 Vypsání závodu: 
 
“Only for 29er class: The Euro Cup 2021 Notice of Series applies. / Pouze pro lodní 
třídu 29er: Uplatní se Eurocup 2021 Notice of Series.” 
 

3. Instruction 3.1 of Notice of Race is changed as follows / Bod 3.1 Vypsání je změněn 
následovně: 
 
„The regatta is open to all boats of the 29er, Fireball, Cadet a Flying Dutchman.” 
„Závod je určen pro lodní třídy 29er, Fireball, Cadet a Flying Dutchman.” 
 

4. Instruction 3.2 of Notice of Race is changed as follows / Bod 3.2 Vypsání je změněn 
následovně: 
 
“Eligible boats may enter by completing the on-line entry form on the 
event website https://www.sailing.cz/en/registrations/211313 no later than 
28.6.2021. Entry will be completed by registration on site. The maximum number of 
entries for each class is as stated in NoR 3.3. If the maximum number of boats of a 
class is reached, additional entries are moved to a waiting list. If there are open 
spots on the entry list from 28.6.2021, these open spots may be transferred to other 
classes so that the maximum number of entries of the relevant class may exceed. “ 
 
“Lodě se mohou přihlásit vyplněním přihlášky na webových stránkách závodu 
https://www.sailing.cz/prihlasky/211313 nejpozději do 28.6.2021. Přihlášení je 
dokončeno potvrzením registrace na místě. Maximální počet přihlášených lodí je 
stanoven v bodu 3.3 Vypsání závodu. Pokud v lodní třídě je dosažen maximální 
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počet přihlášek, pak jsou další lodě registrovány na čekací listině. Pokud budou 
volná místa na seznamu přihlášených 28.6., pak mohou být tato volná místa 
redistribuovány dalším třídám, což může znamenat zvýšení kvót pro jednotlivé lodní 
třídy. “ 
 
 

5. New instruction 3.3 to the Notice of Race / Nový bod 3.3 Vypsání závodu: 
 
„The maximum number of boats for each class is following / Maximální počet lodí 
v lodních třídách je následující: 
 

Lodní třída / Class Number of boats / Počet lodí 

29er 70 

Fireball 30 

Flying Dutchman 20 

Cadet 20 

 
These quotas may change on the discretion of the Organizing authority. / Tyto 
počty mohou být měněny pořadatelem.”  
 

6. Instruction 7.2 of Notice of Race is changed as follows / Bod 7.2 Vypsání je změněn 
následovně: 
 
“Sailing Instructions will be posted on the event website 
https://www.sailing.cz/en/noticeboard/211313 and on the Official Notice Board 
which is located near the Race Office.  / Plachetní směrnice budou zveřejněny na 
webové stránce závodu https://www.sailing.cz/noticeboard/211313 a na Oficiální 
vývěsní tabuli, která bude umístěna nedaleko kanceláře závodu. 
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