MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2016
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
CZECH INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP
v lodní třídě / in class
Flying Dutchman
09.09.2016 - 11.09.2016
Přehradní nádrž Nechranice / Nechranice dam
VYPSÁNÍ ZÁVODU - NOTICE OF RACE
CTL 161612
1. MÍSTO KONÁNÍ
Místem konání je přehrada Nechranice - GPS: 50.355604, 13.400549
Česká republika
VENUE
The venue is the Nechranice water dam - GPS: 50.355604, 13.400549
Czech Republic
2. LODNÍ TŘÍDA
Závod je určen pro lodní třídu Flying Dutchman.
CLASS
The event is appointed for class Flying Dutchman.
3. POŘADATEL
Pořadatelem je YC Nechranice ve spolupráci s Českým svazem jachtingu.
ORGANIZING AUTHORITY
The Organizing Authority is the YC Nechranice in cooperation with Czech Sailing Association.
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 provided the System has been put in effect 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 (použití sady plachet 1x hlavní+ 2x genoa + 1x spi)
- 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 the Czech Sailing Association
- Notice of race (NoR)
- Sailing Instructions (SI)
- International rules for the relevant class (use of set of sails 1x main + 2x genoa + 1x spi)
- Notices of Race Committee (RC)

- Notices of Protest Committee (PC)
6. ÚČAST
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF
ELIGIBILITY
The Regatta is open for all competitors which comply with rules ISAF
7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při
registraci a zaplacení startovného. Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje,
že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro
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.
Elektronické přihlášení je možno zde: https://sailing.cz/prihlasit.php?ctl=161612
ENTRY AND REGISTRATION.
Competitors will enter the Regatta by completing the entry and registration form and submitting it at
registration and by paying the Entry fee. The entry form shall be signed by the skipper. By signing the
entry form the skipper agrees to be bound by Racing Rules of Sailing and other documents applicable for
the championship regatta. The entry form of the crew of any junior competitor (under the age of 18)
shall be signed by an adult who by signing assumes the legal responsibility for the competitor.
This adult person also confirms that the buoyancy of the boat and the life jacket of the competitor are in
compliance with valid rules.
Electronic registration is possible at this address: https://sailing.cz/prihlasit.php?ctl=161612
8. STARTOVNÉ
Startovné včetně kempovného je:
1300,-Kč pro loď (cca 48,- EUR)
Startovné musí být zaplaceno nejpozději při registraci. Pro mistry světa a mistry evropy (od dob existence
třídy FD) účast na MMCRFD zdarma.
ENTRY FEE
Entry fee including camping charge is:
1300,-Kč / per boat (approx. 48,- EUR).
The entry fee shall be paid at registration at the latest. World and European champions (considered from
the creation of the FD class) can participate at the MMCRFD for free.
9. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU
Čtvrtek 08.09.2016
18,00 Zahájení práce ZK
Pátek 09.09.2016
8,00 – 10,00 hod Registrace závodníků
10,30 hod. Slavnostní zahájení
12,00 hod. Start první rozjíždky
Sobota 10.09.2016
8,30 hod Skippers briefing
10,00 hod. Vyzývací znamení první rozjížďky dne
Neděle 11.09.2016
8,30 hod Skippers briefing
10,00 hod. Vyzývací znamení první rozjížďky dne
Pokud budou odjety 4 a více rozjížděk je poslední možný start ve 13,00 hod.,pokud budou odjety 3 a
méně, bude poslední možný start v 15,00 hod.
Maximální počet rozjížděk: 10
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků.

TIME SCHEDULE
Thursday 08.09.2016
18,00 PM start of the RC’s work
Friday 09.09.2016
8,00 – 10,00 AM Registration
10,30 AM Opening ceremony
12,00 AM Start of the first race
Saturday 10.09.2016
8,30 AM Skippers briefing
10,00 AM Start of a racing day
Sunday 11.09.2016
8,30 AM Skippers briefing
10,00 AM Start of a racing day
In case 4 or more races are already completed, the latest possible start of the main race is at 13:00. If only
3 or less races are completed, the latest possible start is at 15:00.
Maximum number of races is 10
Prize giving ceremony.
10. PLACHETNÍ SMĚRNICE
Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům při registraci.
SAILING INSTRUCTIONS
The Sailing Instructions will be available at registration.
11. BODOVACÍ SYSTÉM
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2. Při dokončení 4 rozjížděk se jedno nejhorší umístění škrtá,
při dokončení 8 rozjížděk se pak škrtá druhé nejhorší umístění.
SCORING SYSTEM
Low point scoring system, rule A2, will apply.After the completion of 4 heats the worst of the 4 results is
annulled. After the completion of 8 heats the second to worst of the 8 results is annulled.
12. CENY A KATEGORIE
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí. Pro LT Flying Dutchman platí, že
zvítězí-li zahraniční posádka získává titul „Mezinárodní mistr ČR“.
Podmínkou pro platnost mistrovství ČR je dokončení alespoň 4 rozjížděk, účast alespoň 10 posádek v dané
lodní třídě.
PRIZES AND CATEGORIES
Prizes will be awarded for overall first, second and third place. For class Flying Dutchman there is a rule in
place which says that if a foreign crew wins, they gain the title of “International Czech Champion“.
The Czech National Championship is valid when at least 4 races are finished and at least 10 boats are
competing in the class.
V následujících kategoriích jsou vyhlašování pouze čeští závodníci :
Flying Dutchman: České pořadí
Podmínkou pro udělení titulů a medailí je dokončení alespoň 4 rozjížděk, účast alespoň 10 posádek ve
vypsané kategorii.
Only Czech competitors will be announced for the following categories:
Flying Dutchman: Czech Champion
Titles and medals are awarded if at least 4 races are finished and at least 10 boats are competing in a
category.
13. TELEVIZE A MÉDIA
Pořadatel si vyhrazuje právo používat foto, video nebo audio záznam pořízené v průběhu závodu bez jakékoli
náhrady.
TELEVISION AND MEDIA
The organizing authority shall have the right to use any still or animated images as well as sound recorded
during the event free of charge.

14. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
Závodníci se zúčastňují závodu Mistrovství ČR 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 (minimum of CZK 9 000 000 or equivalent).
15. MOŽNOSTI KEMPOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ
Kemp – obytná auta, stany – v ceně startovného. Závodníci se zavazují používat vyhrazený prostor pro
kempování a uskladnění závodních lodí a dbát na pořádek a čistotu v souladu s dobrými mravy.
Rybářská bašta, Vikletice 2, 438 01 Chbany – www.rybarskabasta.com,
Hotel Holiday Centrum, Vikletice 7, 438 01 Chbany – www.holidaycentrum.cz
CAMPING FACILITIES, ACCOMMODATION
Camp grounds – caravan and tent fees are included in the Registration fee. Participants are obliged to use
only the area allocated for camping and storage of racing boats and gear. They are also required to keep the
place clean and observe good manners.
Rybářská bašta, Vikletice 2, 438 01 Chbany – www.rybarskabasta.com,
Hotel Holiday Centrum, Vikletice 7, 438 01 Chbany – www.holidaycentrum.cz
Informace / Informations:
CZ Flying Dutchman:
Zbyněk Zanker – FD prezident
tel:00420 776 355 806
e-mail: fdbobik@seznam.cz

Petr Storch – FD korespondent
tel: 00420 607 725 176
e-mail: nautivela@seznam.cz

nebo/or Organizing Authority
Antonín Solfronk
Tel. 00420 607 698 940
e-mail: a.solfronk@volny.cz

Nechranice on-line:
http://m.webcams.travel/fullscreen/1215677922-Weather-Nechranice-Nechranice
http://www.windsurfing.cz/index.php?page=120

