
 

 
 

LUCKY REGATA 2022 

 
v lodní třídě / in class 
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1. MÍSTO KONÁNÍ  
Místem konání: 
Areál loděnice, TJ Lokomotiva Cheb, Jachting 
(Přehrada Jesenice u Chebu)   
Česká republika 
GPS: 50°03'59.4"N 12°26'12.6"E 
Mapa: https://goo.gl/maps/gMy8CQpTXmH8476m9 

VENUE  
Shipyard area, TJ Lokomotiva Cheb, Jachting 
(Lake Jesenice)   
ZIP Code 350 02 
Czech Republic 
GPS: 50°03'59.4"N 12°26'12.6"E 
Map: https://goo.gl/maps/gMy8CQpTXmH8476m9 

2. LODNÍ TŘÍDA 
Závod je určen pro lodní třídu Catamaran open, 
Optimist, Techno 

CLASS 
The event is appointed for class Catamaran open, 
Optimist, Techno 

3. POŘADATEL 
Pořadatelem je TJ Lokomotiva Cheb, Jachting ve 
spolupráci s Českým svazem jachtingu. 

ORGANIZING AUTHORITY 
Organizing authority (OA) is TJ Lokomotiva Cheb, 
Jachting in cooperation with Czech Sailing Association 
(CSA). 

4. REKLAMA 
Lodě můžou být povinny nést reklamu pořadatele. 

ADVERTISING: 
Boats may be required to display advertising chosen 
and/or supplied by the OA. 

5. PRAVIDLA 
Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno v 
Závodních pravidlech jachtingu. 
Pro lodní třídu Catamaran Open dle aktuálních 
pravidel Texel Rating. 
V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí a 
není možné najít jiné spravedlivé řešení, tak anglická 
verze rozhodne. 

RULES 
The Regatta will be governed by the rules as defined in 
the Racing Rules of Sailing (RRS). 
Actual rules Texel Rating for class Catamaran Open. 
If there is conflict between Czech and English text and 
no other fair solution is to be found, the English text 
will take precedence. 

6. ÚČAST 
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří 
splňují požadavky WORLD SAILING. 

ELIGIBILITY 
The Regatta is open for all competitors which comply 
with rules WORLD SAILING. 

7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE 
Lodě se mohou přihlásit: 
(a) vyplněním přihlášky na webových stránkách 
závodu: https://www.sailing.cz/prihlasky/221501 
nejpozději do 22.4.2022 nebo 
(b) vyplnění přihlášky v kanceláři závodu v době 
registrace. 
Při registraci musí každá loď potvrdit přihlášku lodě. 
Navíc následující musí být předloženo nebo 
potvrzeno: 
(a) vyplněné prohlášení Rodičů/odpovědné osoby 
(pro všechny závodníky mladší než 18 let) 

ENTRY AND REGISTRATION 
Eligible boats may enter by: 
(a) completing the on-line entry form on the event 
website: https://www.sailing.cz/prihlasky/221501 no 
later than 22.4.2022 or  
(b) completing the entry form in the Race Office during 
the Registration. 
At the registration each boat shall confirm its entry for 
the regatta. In addition, the following should be 
confirmed or submitted: 
(a) a completed Parent’s / Guardian consent form 
signed by the responsible parent or guardian of all 
competitors aged 18 or under 

8. STARTOVNÉ 
Startovné včetně parkování a kempování je: 
500,-Kč (20,-EUR ) raceboard 
800,-Kč (32,-EUR ) loď, katamarán   
Startovné musí být zaplaceno při registraci. 

ENTRY FEE 
Entry fee including parking and camping is: 
500,-Kč ( 20,-EUR ) raceboard 
800,-Kč (32,-EUR ) board, catamaran 
The entry fee shall be paid at registration 



9. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU 
Sobota 23.04.2022 
9:00 – 10:00 Registrace závodníků 
10:00 - 10:30 Zahájení závodu a briefing závodníků 
11:00 Vyzývací znamení 
11:30 Předpoklad startu 
 
 
Neděle 24.04.2022 
11:00 Vyzývací znamení 
11:30 Předpoklad startu 
14:00 Poslední možný start 
15:00 Vyhlášení výsledků 

TIME SCHEDULE 
Saturday 23.04.2022 
9:00 – 10:00 Competitor registration 
10:00 - 10:30 Opening ceremony and competitors 
briefing 
11:00 Warning signal 
11:30 Expected first start 
 
Sunday 24.04.2022 
11:00 Warning signal 
11:30 Expected first start 
14:00 Last possibble start 
15:00  Closing ceremony 

 
10. PLACHETNÍ SMĚRNICE 
Plachetní směrnice budou zveřejněny a k dispozici ke 
stažení na stránkách závodu. Tyto dokumenty budou 
k dispozici při registraci a rovněž dostupné na 
nástěnce závodu. 
Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ 
Dodatek S - Standardní plachetní směrnice a 
doplňujícími plachetními směrnicemi, které budou 
vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli umístěné 
nedaleko kanceláře závodu. 

SAILING INSTRUCTIONS 
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 (ONB). 
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 located near the Race Office. 

11. BODOVACÍ SYSTÉM 
Dodatek A ZPJ se uplatní. 
Podmínkou pro platnost závodu, je dokončení 
alespoň 1 rozjížďky, účast alespoň 3 posádek v dané 
lodní třídě. 
1 rozjížďka je vyžadována pro platnost závodu. 

SCORING SYSTEM 
RRS Appendix A will be used. 
The condition for the validity of the race is the 
completion of at least 1 race and the participation of at 
least 3 crews in a given boat class. 
1 race is required for a valid race. 

12. CENY A KATEGORIE 
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo 
v dané lodní třídě v absolutním pořadí.  

PRIZES AND CATEGORIES 
Prizes will be awarded for first, second and third place 
in a given boat class in absolute order. 

13. TELEVIZE A MÉDIA 
Přihlášením k závodu všichni závodníci souhlasí, 
že mohou být v průběhu závodu nebo při 
využívání zázemí závodu fotografováni nebo 
filmováni a že tyto záznamy mohou být 
publikovány bez dalšího souhlasu nebo nároku 
na kompenzaci. 

TELEVISION AND MEDIA 
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. 



14. ODPOVĚDNOST 
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. 

LIABILITY 
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 beingused by these 
parties, will not accept any liability formaterial damage 
or personal injury or deathsustained, direct or indirect, 
in conjunction with or prior to, during, or after the 
regatta. 

INFORMACE / INFORMATIONS 
Vladimír Hanák  
tel: +420 774482564 
e-mail: jachtingcheb@gmail.com 
nebo/or 
Tomáš Veselka 
tel. +420 724169477 
e-mail: tom.veselka@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


