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VYPSÁNÍ ZÁVODU 

NOTICE OF THE RACE 

Intergalactic championship 

29er Czech cup (3. – 4.9.2022) 

0  Pořadatel a místo konání 

0.1 Pořadatelem je Asociace lodních tříd 29er a 49er ve spolupráci s Yacht clubem CERE.  

0.2 Místo konání: 
Vikletice 48  
438 01 Chbany 
 
https://goo.gl/maps/kdmpHj6er8idRMkQ8 

1 Pravidla 

1.1 Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu, což závodník 
stvrzuje svým přihlášením do závodu a připlutím do závodního prostoru. 

1.2 Všichni účastníci závodu musí splňovat aktuální opatření proti šíření nemoci covid-19 stanovené 
příslušnými ministerstvy. 

1.3 Závodník mladší 18ti let musí při registraci přes online systém uvést odpovědnou osobu včetně 
telefonického kontaktu na ni. Uvedená osoba musí být po celou dobu dostupná v areálu CSCN 

2 Reklama 

2.1 Lodě můžou být povinny nést reklamu pořadatele. 

3 Přihlášky 

3.1 Závod je určen pro lodní třídu 29er. 

3.2 Lodě se musí přihlásit vyplněním přihlášky na webových stránkách závodu 
https://www.sailing.cz/prihlasky/227008. Přihlášení je dokončeno potvrzením registrace na 
místě.  

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 plán závodu 

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

6 Registrace 

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

7 Vyhlášky pro závodníky 

7.1 Oficiální online nástěnka je  
 
https://www.sailing.cz/noticeboard/227008 

7.3 Informace budou rovněž podávány prostřednictvím Facebook skupiny 29er HALT 

8 Změny plachetních směrnic 

8.1 Jakékoliv změny plachetních směrnic budou vyvěšeny nejpozději 60 minut před tím, než vstoupí 
v platnost, s výjimkou, že jakákoliv změna časového plánu bude vyvěšena do 21:00 před dnem, 
kdy nabude platnosti. 

9 Závodní plocha 

https://goo.gl/maps/kdmpHj6er8idRMkQ8
https://www.sailing.cz/prihlasky/227008
https://www.sailing.cz/noticeboard/227008


9.1 Závodní plocha bude na Nechranické přehradě. 

10 Plán závodní komise 

10.1 Plánováno je 8 rozjížděk. 

10.2 Závodní komise bude používal VHF kanál 74 pro pátrací a záchranné instrukce. 

11 Podpůrné (trenérské) čluny 

11.1 Doprovodné (trenérské) čluny musí v předstihu informovat pořadatele a musí se registrovat 
v době registrace. 

11.2 Všechny doprovodné lodě musí splňovat legislativní požadavky. 

11.3 Každá doprovodná loď musí mít VHF vysílačku. 

12 Bezpečnostní komunikace 

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

13 Bodování 

13.1 Dodatek A ZPJ se uplatní. 

13.2 3 rozjížďky jsou vyžadovány pro platnost závodu jako Pohár ČR. 

13.3 1 rozjížďka je vyžadována pro platnost závodu. 

14 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. 

15 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 

16 Ceny 

 Ceny budou uděleny 

Contacts/Kontakty: 

Jan Pokorný, ředitel závodu / regata director 

Jiří Smrčka, hlavní rozhodčí / race officer: rsfeva.jirkasmrcka@gmail.com , +420 608 161 808 

mailto:rsfeva.jirkasmrcka@gmail.com


APPENDIX A / PŘÍLOHA A 

ENTRY FEE / STARTOVNÉ 

Bude upřesněno 

APPENDIX B / PŘÍLOHA B 

TIME SCHEDULE / ČASOVÝ PLÁN 

3.9.2022 

8:30 – 9:00 Registrace Registration 

9:30  Zahájení závodu Opening ceremony 

10:30 Vyzývací znamení Warning signal 

4.9.2022 

10:30 Vyzývací znamení Warning signal 

After PTL/po skončení 
protestního času 

Vyhlášení výsledků Closing ceremony 

 

 


