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VYPSÁNÍ ZÁVODU 

 

NOTICE OF RACE 

 

MiŠ regatta 
 

25. – 26. 06. 2022 

 

 

0 Pořadatel a místo konání 

0.1 Pořadatelem je Asociace lodních tříd RS, z.s. ve spolupráci s agenturou MiŠ. 

0.2 Místo konání: 

Jenišov 151, 382 26 Horní Planá 
Česká republika 
 
https://goo.gl/maps/NeSr5YMiMFxnp4mj8  

1 Pravidla 

1.1 Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu. 

1.2 V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí a není možné najít jiné spravedlivé řešení, anglická 
verze rozhodne. 

2 Reklama 

2.1 Lodě můžou být povinny nést reklamu dodanou pořadatelem.  

3 Přihlášky 

3.1 Závod je určen pro lodní třídu RS700: 

3.2 Lodě se mohou přihlásit vyplněním přihlášky na webových stránkách závodu  
https://www.sailing.cz/kalendar/227006 

4 Startovné 

4.1 Výše startovného je uvedeno v Příloze A tohoto Vypsání závodu. 

4.2 Startovné musí být zaplaceno v souladu s Přílohou A tohoto vypsání.  

5 Časový program 

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

6 Registrace 

6.1 Při registraci musí každá loď potvrdit přihlášku lodě. Navíc následující musí být předloženo nebo 
potvrzeno vyplněné prohlášení Rodičů/odpovědné osoby (pro všechny závodníky mladší než 18 let).  

7 Plachetní směrnice 

7.1 Plachetní směrnice budou zveřejněny a k dispozici ke stažení na stránkách závodu.   

7.2 Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S - Standardní plachetní směrnice, a 
doplňujícími plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli umístěné na 
webových stránkách závodu https://www.sailing.cz/noticeboard/227006  

8 Závodní plocha 

 Závodní plocha bude na Lipenské přehradě. 

9 Plán závodní komise 

9.1 Plánováno je 8 rozjížděk.  

9.2 Závodní komise bude používal VHF kanál 72 pro pátrací a záchranné instrukce. 

10 Doprovodné (trenérské) čluny 

10.1 Doprovodné (trenérské) čluny musí v předstihu informovat pořadatele emailem (viz adresa níže) a 
musí se registrovat před startem rozjížděk. 

10.2 Všechny doprovodné lodě musí splňovat legislativní požadavky. 

10.3 Každá doprovodná loď musí mít VHF vysílačku.  

11 Bezpečnostní komunikace 

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

12 Bodování 

12.1 Dodatek A ZPJ se uplatní. 

12.2 3 rozjížďky jsou vyžadovány pro platnost Poháru České republiky. 

https://goo.gl/maps/NeSr5YMiMFxnp4mj8
https://www.sailing.cz/kalendar/227006
https://www.sailing.cz/noticeboard/227006
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12.3 1 rozjížďka je vyžadována pro platnost závodu. 

13 Prohlášení 

 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 Souhlas s pořizováním fotografií a videa/filmu 

 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 Ceny 

15.1 Titul Mistr Zátajvaní v jachtingu bude udělen. 

16 Další informace 

 Případný převoz manipulačních vleků z Windypoint regaty zajištěn. 
Startovné zahrnuje ubytování v areálu ve vlastních autech, ev. stanech na sousedním pozemku, pivo, 
2x snídaně, 1x večeře. 

 

Contacts: 

Milan Šnajdr, ředitel agentury MiŠ snajdrmis@gmail.com   +420605221921 

Matěj Šnajdr, ředitel závodu  matsnajdr@gmail.com  +420739476854  

Martin Soušek, docent pískání  sousek@sailing.cz          nevolej 

 

 

APPENDIX A / PŘÍLOHA A 

ENTRY FEE / STARTOVNÉ 
 

Registrace před 17. 6. 2022 1200 CZK 

Registrace po 17. 6. 2022 
 

1500 CZK 

Startovné musí být provedeno prostřednictvím 

platební brány 

https://www.sailing.cz/prihlasky/227006    

 

 

 

APPENDIX B / PŘÍLOHA B 

REGATTA SCHEDULE / PROGRAM ZÁVODU 
 

Saturday, 25. 6. 2022 

Sobota, 26. 6. 2022 

08:00 – 09:00 Registration  Registrace 

09:30 Opening ceremony and competitors briefing Zahájení závodu a briefing 
závodníků 

11:30 Warning signal  Vyzývací znamení  

Sunday, 26. 6. 2022 
Neděle, 26. 6. 2022 

10:30 Warning signal  Vyzývací znamení  

15:00 No warning signal after this time Poslední možný start 

Co nejdříve Closing ceremony Vyhlášení výsledků 

 

mailto:sousek@sailing.cz
https://www.sailing.cz/prihlasky/227006

