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1. MÍSTO  KONÁNÍ 
Místem konání je jezero Otmuchów , loděnice 
JK „OPTY“, Polsko  
 

VENUE 
The venue is the sea Otmuchów , shipyard JK 
„OPTY“, Poland  

2. LODNÍ  TŘÍDA 
Závod je určen pro lodní třídu Flying Dutchman. 

CLASS 
The event is appointed for class Flying Dutchman. 

3. POŘADATEL 
Pořadatelem je JK “OPTY“ Otmuchów ve 
spolupráci s ALT Flying Dutchman 
 

ORGANIZING AUTHORITY 
The Organizing Authority is the JK „OPTY“ 
Otmuchów  in cooperation with ALT Flying Duchman.  

4. KATEGORIE  REKLAMY  
a) Všechny plachetnice musí vyhovovat 
požadavkům  ISAF předpisu 20 – „Reklamní 
kodex“.  
b) Loď, která nese vlastní reklamu, musí vlastnit 
licenci podle Individuálního reklamního licenčního 
systému, pokud byl zaveden jejím národním 
svazem (předpis ISAF 20.4.3).  
c) Po plachetnicích může být vyžadováno 
umístění bočních čísel a reklamy sponzora 
závodu po stranách trupu. 

ADVERTISING CATEGORY: 
a) All boats shall meet requirements as provided in  
ISAF Regulation 20 – “Advertising code”  
b) A boat displaying her own advertisement shall  
have a valid license under Individual  
Advertisement License System if have been  
introduced by her MNA (ISAF Regulation 20.4.3)  
c) Boats may be required to display a bow number  
and advertising of the event sponsors on the  
side of the hull. 

5. PRAVIDLA 
Závod bude řízen podle: 

- - Závodních pravidel jachtingu ISAF 
2013-2016 

- - Platného Soutěžního řádu ČSJ 
- - Vypsání závodu 
- - Plachetních směrnic  
- - Mezinárodních pravidel zúčastněných 

tříd 
- - Vyhlášek komise rozhodčích ( KR )  
- - Vyhlášek Protestní komise (PK) 
 

RULES 
The Regatta will be governed by: 

- - ISAF Racing Rules of Sailing 2013-2016 
- - Competitive regulations of Czech Sailing 

   Association 
- - Notice of race (NoR) 
-        - Sailing Instructions (SI)  
- - The Class Rules 
- - Notices of Race Committee (RC)  
- - Notices of Protest Committee (PC) 
 

6. ÚČAST 
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří 
splňují požadavky ISAF předpisu 19 – „Kodex 
oprávnění“. 
 

ELIGIBILITY 
The Regatta is open for all competitors which comply 
with rules ISAF Regulation 19 – “Eligibility Code” . 
 

7. PŘIHLÁŠKY  A  REGISTRACE 
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním 
registračního formuláře (přihlášky), jeho 
odevzdáním při registraci a zaplacením 
startovného. 
 

ENTRY AND REGISTRATION. 
Competitors will enter the Regatta by completing the 
entry and registration form at registration, paying the 
Entry fee. 
 

Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. 
Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat 
ustanovení Závodních pravidel jachtingu a 
dalších dokumentů, které jsou platné mistrovství.  
U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška 
podepsána dospělou osobou,která přebírá 
odpovědnost za závodníka.  
Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že 
plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, 
kterou závodník používá odpovídá platným 
předpisům.  
 

The entry form shall be signed by the skipper. 
Signing the entry form agress to be bound by Racing 
Rules of Sailing and other document valid for the 
championship regatta. 
The entry form of the crew of any junior competitor 
(under the age of 18) shall be signed by the adult 
taking responsibility for the competitor. 
This person also confirms that the buoyancy of the 
boat and the life jacket of the competitor is in 
compliance with valid rules. 
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8. STARTOVNÉ 
Startovné je: 
200,- pln  pro loď 
 
Startovné musí být zaplaceno při registraci. 
 

ENTRY FEE 
Entry fee is: 
200,- pln  per boat. 
 
The entry fee shall be paid at registration. 
 

9. ČASOVÝ  PLÁN  ZÁVODU 
 
Čtvrtek  27.8.2015 
18,00 – 20.00          Registrace závodníků 
 
Pátek 28.8.2015 
8,00 – 9,30 hod.      Registrace závodníků 
11,00 hod. Start první rozjížďky       

(plánované 4 rozjížďky) 
20,00 hod.               Jachtařský táborák 
 
Sobota 29.8 2015 
10,30 hod.               Slavnostní zahájení 
11,30 hod. Vyzývací znamení první                                 

rozjížďky dne (plánované    4 
rozjížďky) 

 
Neděle 30.8.2015 
10,00 hod. Vyzývací znamení první  

rozjížďky dne (plánované 2 
rozjížďky) 

12.55 hod.               Poslední možný start 
rozjížďky 

15,00 hod.               Slavnostní ukončení                                
 

TIME SCHEDULE 
 
Thursday  27.8.2015 
6,00 – 8.00 PM         Registration 
 
Friday 28.8.2015 
8,00 – 9,30 AM       Registration 
11,00 AM        Start of the first race 

(Planned 4 races) 
 

 
Saturday 29.8 2015 
10,30 AM        Opening ceremony 
11,30 AM        Racing day (Planned 4 races) 
 
 
 
Sunday 30.8.2015 
10,00 AM        Racing day (Planned 2 races) 
 
 
00.55 PM                  Last possible start race 
 
03.00 PM                  Prize giving ceremony. 
 
    

10. PLACHETNÍ  SMĚRNICE 
Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům 
při registraci na vývěsní tabuli. 
 

SAILING INSTRUCTIONS 
The Sailing Instructions will be available at 
registration at the notice-board.  
 

11. BODOVACÍ  SYSTÉM 
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2. 
 

SCORING SYSTEM 
Low point scoring system, rule A2, will apply. 

12. CENY A  KATEGORIE 
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo 
v absolutním pořadí mistrovství.  
Podmínkou pro platnost mistrovství je dokončení 
alespoň 3 rozjížděk.  
Při odjetí 4 rozjížděk se nejhorší škrtá. 
 

PRIZES AND CATEGORIES 
Prizes will be awarded for first, second and third 
place overall championship.  
The condition for the validity of the championship is to 
complete at least 3 races are finished.  
When 4 races the worst crossed out. 

V následujících kategoriích jsou vyhlašování 
pouze čeští závodníci : 
 
Flying Dutchman:    Memoriál Františka Ehla: 
  
Cena Memoriálu Františka Ehla bude udělena 
první České posádce z absolutního pořadí 
mistrovství.  
 
 
 

Only Czech competitors will be announced for the 
following categories: 
 
 Flying Dutchman:    Memoriál Františka Ehla: 
 
Prices Memorial Františka Ehla will be awarded to the 
first Czech crew the absolute ranking 
Championships.  
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13. TELEVIZE  A  MÉDIA 
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo 
audio záznam pořízený v průběhu závodu bez 
jakékoli náhrady. 
 

TELEVISION AND MEDIA 
The organizing authority shall have the right to use 
any images and sound recorded during the event free 
of charge. 
 

14. ODPOVĚDNOST A  POJIŠTĚNÍ 
Závodníci se zúčastňují závodu Mistrovství PL na 
vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou 
zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo 
smrt ve spojení se závodem a to během regaty a 
po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv 
zodpovědnosti. Závodník je povinen mít 
uzavřenou pojistku dle soutěžního řádu ČSJ (min. 
9 000 000 Kč).  
 
 
 

LIABILITY AND INSURANCE: 
Competitors will participate in the Regatta entirely at 
their own risk. The Organizing Authority will not 
accept any liability for personal damage, injury or 
death, sustained in conjunction with, prior to, during 
or after the Regatta. The Organizing Authority 
disclaims any and all such liability. Competitors must 
have an insurance policy  according to race 
regulations CSJ (min. 9 000 000 CZK).  
 
 

 
Informace / Informations  
 
Vlastimil Šindýlek Josef Hajzler 
Tel. +420 723 517 124  Tel. +420 608 815 656 
e-mail: v.sindylek@gmail.com e-mail: hajzlerj@inlan.cz 
 
Wojciech Źarów 
Tel. +48 515 248 414 
e-mail: w.zarow@onet.pl                                                                                       
 
 
 
 
Informace o ubytování na e-mail: w.zarow@onet.pl 


