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VYPSÁNÍ ZÁVODU 
 

NOTICE OF RACE 
 

INTEGRA 2022 Czech IQ Foil Championship 
Adam Horký Memorial 
Viganj, Pelješac, CRO 

17.-20.7.2022 
(CTL 227007) 

 

  
 

0 Organizing authority and Venue  Pořadatel a místo konání 
0.1 Organizing authority (OA) is the Czech 

windsurfer association in cooperation with 
the Czech Sailing Association. 
 

Pořadatelem je Česká winsurfingová 
asociace - ČWA z.s. ve spolupráci s Českým 
svazem jachtingu. 

0.2 Venue:  
Beach bar K2 
Viganj 36, 20267, 
Hrvatska (Croatia) 
 
https://goo.gl/maps/xkGtSbdwbG2KfPFA8  
 

Místo konání: 
Beach bar K2 
Viganj 36, 20267, 
Hrvatska (Croatia) 
 
https://goo.gl/maps/xkGtSbdwbG2KfPFA8  

1 Rules Pravidla 
1.1 The regatta will be governed by the rules 

as defined in the Racing Rules of Sailing 
(RRS), Apendix B. 
 
By entering the regatta and coming to the 
starting area the board claims that will be 
bound by the rules. 
 

Závod bude řízen dle pravidel, jak je 
definováno v Závodních pravidlech 
jachtingu, dodatek B.  
 
Přihlášením k závodu a připlutím do 
startovního prostoru loď prohlašuje, že se 
bude řídit těmito pravidly 

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: Prescriptions of the Czech Sailing 
Association will apply. The Prescriptions are 
available here 
 

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

2 Safety Bezpečnost 
1.1 Competitors less than 18 years old shall wear a 

head protection when racing.  
Závodníci mladší 18 let musí mít ochranu 
hlavy (přilbu), když závodí. 

1.2 OA strongly recommends to all competitors to 
wear a head protection and personal buoyancy 
equipment at all the time when afloat 
 

Pořadatel všem závodníků doporučuje nosit 
ochranu hlavy (přilbu) a plovací vestu po 
celou dobu, kdy jsou na vodě. 

3 Advertising Reklama 
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3.1 Boards may be required to display advertising 
chosen and supplied by the OA 
 

Prkna můžou být povinny nést reklamu 
dodanou pořadatelem.  

4 Eligibility and Entries Přihlášky 
4.1 The regatta is open to all boards of the  

Formula Foil  
IQ Foil 
IQ Foil Junior 
Techno 293  

Závod je určen pro lodní třídy  
Formula Foil  
IQ Foil 
IQ Foil Junior 
Techno 293  

4.2 Eligible boards may enter by: 
(a)  completing the on-line entry form on the 
MNA event website  
https://www.sailing.cz/prihlasky/227007   no 
later than 13.07. 2022 
 or 
(b) completing the entry/registration form in the 
Race Office during the Registration.  
 

Prkna se mohou přihlásit: 
(a) vyplněním přihlášky na webových 
stránkách závodu: 
https://www.sailing.cz/prihlasky/227007 
nejpozději do 13.07.2022  
nebo 
(b) vyplnění přihlášky v kanceláři závodu 
v době Registrace. 

4.3 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. 

4.4 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. 
 

Časový program závodu je uveden v Příloze B 
tohoto Vypsání závodu. 

6 Registration Registrace 
6.1 A board that entered on-line and the competitor 

complies with the CZE National prescriptions is 
registered. 
OA may require additional or detailed 
information (for example abot class/disciplines, 
equipment, contact details). 
 
A board that has not entered online shall 
complete registration within time specified in 
the Regatta schedule (appendix B of the Nor( 
 

Prkno, které je přihlášeno online a závodník 
splňuje požadavky Národních předpisů, je 
tímto registrované. Pořadatel může vyžadovat 
upřesnění (například ohledně třídy, disciplíny, 
použitého vybavení, kontaktu v průběhu 
závodu) 
 
Prkno, které není přihlášeno online, musí 
provést registraci v čase stanoveném 
v Časovém programu (Dodatek B tohoto 
Vypsání závodu) 
  

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 
(https://www.sailing.cz/noticeboard/227007.... ).  
 

Plachetní směrnice budou zveřejněny a 
k dispozici ke stažení na stránkách závodu. 
Tyto dokumenty budou k dispozici při 
registraci a rovněž dostupné na oficiální 
vývěsní tabuli 
(https://www.sailing.cz/noticeboard/22007). 
  

8 Race area Závodní plocha 
 The racing area will be on Korčulanski kanal 

near Viganj 
  

Závodní plocha bude na Korčulanském 
průlivu poblíž Viganje. 

9 Race management intentions Plán závodní komise 
9.1 The regatta format will be based on the number 

of entries and on the windsurfing course racing 
rules. The format may be amended by the 
Sailing Instructions.  

Formát závodu bude podle počtu přihlášených 
prken a podle zásad stanovených Závodními 
pravidly pro závody v kurzu. Formát může 
být změněn Plachetními směrnicemi.  



Notice of Race / Vypsání závodu: INTEGRA 2022 Czech IQ Foil Championship 

Page 3 
 

9.2 VHF channel pro communication with support 
boats will be stated in the Sailing Instructions or 
at the Skippers briefing. 
 

VHF kanál pro komunikaci s doprovodnými 
čluny bude určen v Plachetních směrnicích 
nebo na Ranním briefingu se závodníky. 

10 Support (coach) boats Doprovodné (trenérské) čluny 
10.1 Support (coach) boats must register before the 

first start  
Doprovodné (trenérské) čluny se musí 
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 board shall neither make radio transmissions 

while racing nor receive radio communications 
not available to all boards. This restriction also 
applies to mobile telephones. 
 

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

12 Scoring Bodování 
12.1 Scoring will be in accordance with the WSRR 

Appendix A. The scoring may be amended by 
the Sailing Instruction. 
 

Bodování bude podle WSRR Dodatku A. 
bodování může být upraveno v Plachetních 
směrnicích. 

12.2 Four finished races are required to be 
completed to constitute a Czech National 
Championship. 

4 dokončené rozjížďky jsou vyžadovány pro 
platnost Mistrovství České republiky. 
 

12.3 20 races is maximum for this event.  Závod je vypsán na 20 rozjížděk. 
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 and categories: 
 Formula Foil  

 IQ Foil 
 IQ Foil Junior  

Titul Mistr České republiky v jachtingu bude 
udělen v následujících třídách a skupinách: 

 Formula Foil  

 IQ Foil 
 IQ Foil Junior 
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15.2 The minimal total amount for Price money will 
be EUR 1.500,- 
 

Celková minimální částka pro„Price Money“ 
bude 1500,- EUR: 
 

 
Contacts: 
Marek Raška, ředitel závodu / regatta director, raska@reinvest.cz , +420 602 135 720  
Pavel Winkler, manažer závodu/ event manager, p.wikler@yfa.cz , -420 602 311 103 
Denis Marinov, hlavní rozhodčí / race officer, denis.marinov@si.t-com.hr, +385 91 5307 146 
Pavel Muroň, garant ČSJ / CSA representative,  
 
Verze dokumentu (document version) 2022-05-05 
 

APPENDIX A / PŘÍLOHA A 

ENTRY FEE / STARTOVNÉ 
 

Formula Foil  
IQ Foil 
IQ Foil Junior  
Techno 293  
Entered and fee paid before (přihlášen a startovné 
zaplaceno před) 13.07. 2022   

110 € / 2750 CZK 
110 € / 2750 CZK 
  85 € / 2125 CZK 
  60 € / 1500 CZK 
 

Formula Foil  
IQ Foil 
IQ Foil Junior  
Techno 293  
Entered after (přihlášen po) 13.07. 2022 or paid 
during the Registration (nebo zaplaceno při 
registraci)  
 

130 € / 3250 CZK 
130 € / 3250 CZK 
  95 € / 2375 CZK 
  70 € / 1750 CZK 
 

The entry fee (if not paid during the Registration) 
must be transferred to the OA bank account:  
Startovné (pokud není placeno na místě) musí být 
převedeno na bankovní účet pořadatele:  
 
 

EUR 
Bank account (Číslo účtu): 2200105412 / 2010 
IBAN: CZ2620100000002200105412 
BIC: FIOBCZPPXXX 
 
CZK 
Bank account (Číslo účtu): 2600105411 / 2010 
 
Account owner (Majitel účtu): YFA s.r.o 
Bank Adress: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 
117 21 Praha 1 
 
before/ nejpozději 13.07. 2022 
 

Please enter following information for beneficiary/ 
Prosím jako informaci pro příjemce uveďte: 
 

Text: for beneficiery: „Viganj 2022“, sail number, 
name of the skipper 
Text pro příjemce: „Viganj2022“ číslo plachty a 
jméno závodníka  
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APPENDIX B / PŘÍLOHA B 
REGATTA SCHEDULE / PROGRAM ZÁVODU 

 

Sathurday (sobota), 16.7.2022 
18:00 – 20:00                   Registration                                                      Registrace 
Sunday (neděle), 17.7.2022 

9:00 – 11:00 Registration  Registrace 
12:00 Opening ceremony and Competitors’ 

meeting at K2 Bar 
Zahájení závodu a briefing 
závodníků 

14:00 – 19:30 Racing Rozjížďky 
Monday and Tuesday (pondělí a úterý), 18-19.7.2022 
12:00 Competitors’ meeting (at K2 Bar) briefing závodníků (v K2 Baru) 
14:00 – 19:30 Racing Rozjížďky 
Wednesday (středa), 20.7.2022 
9:30 Competitors’ meeting (at K2 Bar) briefing závodníků v K2 Baru 
11:00 – 17:00 Racing Rozjížďky 
cca 19:00 Closing ceremony  Ukončení závodu 

 
 
 


