
SAILING INSTRUCTION / PLACHETNÍ SMĚRNICE

   

       

1 SAFETY REGULATIONS Bezpečnost

1.1 Personal floatation devices (PFD’s) in good 
serviceable condition shall be worn at all times 
while on the water during the regatta.

Všichni závodníci musí mít oblečenou a řádně 
upevněnou plovací/záchrannou vestu v souladu 
s  pravidlem ZPJ 1.2 po celou dobu plavby od 
vyplutí až do přistání.

1.2 A Check-Out and Check-In system will be in 
place. The appropriate table will be situated 
near the setting sail place. Every boat’s 
representative shall sign before launching 
(Check-Out), and sign again after coming back 
ashore (Check-In).  
a. Check-Out begins 60 minutes before the first 
warning signal of the day. Check-Out time ends 
at the start time for the race concerned. 
  b. The time limit for Check-In is the protest 
time limit on the day in question (see 12.2) 
  c. A list of boats that have infringed will be 
posted on the Official notice board as soon as 
possible after the end of protest time.  This 
changes rule 63.1 RRS.

Bude zaveden systém Check-Out a Check In 
systém. Zapisovací listina bude na stole u místa 
vyplouvání na vodu. Každá loď se zapíše před 
vyplutím (Check-Out) a ihned po přistání 
(Check-In). a Check-Out začíná 60 minut před 
prvním vyzývacím znamením dne a končí 
startovním znamením. 
 b. Časový limit pro Check-In je protestní čas 
dne (viz 12.2) 
 c.  Seznam lodí, které toto nesplní, bude 
vyvěšen na Oficiální vývěsní tabuli co nejdříve 
po skončení protestního času. Toto je změna 
pravidla ZPJ 63.1.

2 RULES PRAVIDLA

2.1 The regatta will be governed by the 2021-2025 
Racing Rules of Sailing (RRS).

Závod bude řízen podle pravidel, jak jsou 
definována v Závodních pravidlech jachtingu 
(ZPJ).

3 NOTICES TO COMPETITORS VYHLÁŠKY PRO ZÁVODNÍKY

3.1 Notices to competitors will be posted on the 
Notice Board at least 30 minutes before it will 
take efect.

Dodatky a změny plachetních směrnic budou 
vyvěšeny na Oficiální vývěsní tabuli a budou 
vyvěšeny nejpozději 30 minut před tím, než 
vzejde v platnost.

4 SCHEDULE OF RACES ČASOVÝ PLÁN

4.1        

5 FLAGS AND COURSES VLAJKY TŘÍD A ZÁVODNÍ DRÁHA
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   Lipenský Tera Cup Lipno Cup Regatta 2022
 

  

In classes / V lodních třídách : RS Tera

8 races are scheduled Závod je vypsán na 8 rozjížděk

CTL 221317
18.– 19.6.2022



5.1 The course and the starting order will be sailed 
by following scheme:
RS T: Starta – 1 – 2 – 1 – 2 – Finish 
If the „S“ flag is displaied with the warning 
signal, the course will be shortened by 1 round.
All marks will be sailed left to port
Class Flags:
RS T: „T“ flag

Závodní dráha a pořadí startů bude podle 
následujícího schématu:
RS T: Start – 1 – 2 – 1 – 2 - Finish
Pokud bude s Vyzývacím znamením vytažena 
vlajka „S“, závodní dráha bude zkrácena o 1 
kolo.
Všechny značky jsou obeplouvány levobokem.
Vlajky třídy:
RS T: vlajka „T“

5.2 (1)

(s)(f)-------Start=Finish-------[RC]

                                

(1)

(s)(f)-------Start=Finish-------[RC]

                                (2)
6 MARKS ZNAČKY DRÁHY

6.1 Marks (1) and (2) are orange buoys and start/
finish mark is yellow buoy.

Značky (1) a (2) budou oranžové bóje a 
startovní/cílová bude žlutá bóje.

7.1 THE START START

7.2        
          

       
     

7.3 A boat starting later than 5 minutes after her 
designated starting signal will be scored “Did 
Not Start“ (DNS) without a hearing. This 
changes rule A4 RRS.

Loď, která vystartuje později, než 5 minut po 
svém startovním znamení bude hodnocena jako 
„Nestartovala“ (DNS). Toto je doplnění pravidla 
ZPJ A4.

7.4 Starting prosedure have 3 minutes (warning 
signal = 2 minutes before stars, preparatory 
signal = 1 minutes before start, one 
minute=one minute, starting signal = start).

Startovní procedura bude mít 3 minuty (vyzývací 
znamení = 2 minuty do startu, přípravné 
znamení = 1 minuty do startu, jedna minuta = 1 
minuta do startu, startovní znamení=start).

8 CHANGING THE POSITION OF THE NEXT 
MARK

ZMĚNA POZICE NÁSLEDUJÍCÍ ZNAČKY

8.1 The RC may change the position of the next 
mark without any signalization. This changes 
rule 33 RRS.

Při změně pozice značky nebude dána žádná 
signalizace. Toto je změna pravidla 33 ZPJ.
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(2)

The starting line is between a staff displaying 
an orange flag on the RC Boat and start 
yellow buoy.

Startovní čára bude mezi stožárem s oranžovou 
vlajkou na plavidle ZK a žlutou bóji.



     

    
    

9 THE FINISH CÍL

9.1 The finishing line is between a staff displaying 
an orange flag on the RC Boat and the nearby 
finish mark, which is same as start mark, as 
detailed in 5.2. Blue flag on the RC Boat will 
not be used, this changes Signals RRS.

Cílová čára bude mezi stožárem s  oranžovou 
vlajkou na plavidle ZK a cílovou značkou, která 
je shodná se startovní, jak je znázorněno v 5.2. 
Modrá vlajka nebude na plavidle ZK použita, 
toto je změna Znamení závodu ZPJ.

10 TIME LIMITS ČASOVÉ LIMITY

10.1 The time limit for the race is 30 minutes. Cílový limit je 30 minut.

10.2 Boats failing to finish within 20 minutes after 
the first boat sails the course and finishes will 
be scored “Did Not Finish“ (DNF).

Lodě, které nedokončily do 20 minut poté, co 
první loď dané třídy dokončila dráhu, budou 
bodovány jako „Nedokončil“(DNF).

10.3 The race commmittee is enttitled to count the 
order of competitors on the track in a case of 
failure to meet the time limit.

Závodní komise je oprávněna při nedodržení 
cílového limitu závodníkům započítat pořadí 
v jakém jedou na trati. 

11 PENALTY SYSTÉM SYSTÉM TRESTU

11.2 Rules 44.1 an P2.1 RRS are changed so that 
only one turn, including one tack and one gybe, 
is required.

Všechny Dvouotáčkové tresty jsou nahrazeny 
tresty Jednootáčkovými, zahrnující jeden obrat a 
jednu halzu. Toto je změna pravidel 44.1 a P2.1.

12 PROTEST AND REQUESTS FOR REDRESS PROTESTY A ŽÁDOSTI O NÁPRAVU

12.1 The RC recommends a boat intending to 
protest to nitifi the RC Boat about this fact after 
the race in which the incident happened. This 
changes rule 61.1(a) RRS.

ZK doporučuje lodi zamýšlející protestovat, aby 
tuto skutečnost oznámila ZK po dokončení 
rozjížďky, ve které došlo k incidentu. Toto je 
doplnění pravidla 61.1(a) ZPJ.

12.2 The protest time limit is 30 minutes of the last 
boat to finish the day’s racing or afte the RC 
uses the flags „AP over A“ or „N over A“. 
Notices to competitors, in which they are patry 
or named as witness, will be posted on the 
Official Notice Board in 10 minutes after the 
end of the protest time.

Protestní časový limit je 30 minut poté, co 
poslední loď dokončila poslední rozjížďku dne 
nebo poté, co ZK vyvěsí vlajku „AP nad A“ nebo 
„N nad A“. Vyhlášky pro informování závodníků 
o projednávání, ve kterých jsou stranami nebo 
jmenováni jako svědkové, budou zveřejněny do 
10 minut po ukončení protestního času.

13 SCORING BODOVÁNÍ

13.1 The Low Poin Systém is applied under Section 
A RRS.

Bude použit nízko-bodový systém podle 
Dodatku A ZPJ.

14 COMUNICATION KOMUNIKACE

14.1         
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V Lipně nad Vltavou, 16.6.2022

Hlavní rozhodčí/Race committee: Jaroslava Smejkalová 
Ředitel závodu/Regatta director: Jan Myslík

We will use whatsapp group. 
https://chat.whatsapp.com/
ITfqGgJrVEc6Imv9DXDNmh

Budeme používat whatsapp skupinu. 
https://chat.whatsapp.com/
ITfqGgJrVEc6Imv9DXDNmh

https://chat.whatsapp.com/FIz4FBCVvLQ4t4Q8UoaJ56

