
  

RODOP Melges Tour 2013

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE

 CZECH GRAND PRIX MELGES 24

VELKÁ CENA MELGES 24

PARTNER:

Lake Lipno, Czech Republic
28.-30.6.2013

1. Pravidla Rules
1.1 Závod se uskuteční podle pravidel 

tak, jak je definováno v Závodních 
pravidlech jachtingu.

Regatta will be governed the rules as 
defined in the Racing Rules of 
Sailing.

2. Pořadatel Organizing Authority
Pořadatelem závodu je Česká 
asociace lodní třídy Melges 24.

Organizing authority is Czech Melges 
24 class association.

3. Místo závodu a závodní plocha Venue and racing area
Závodní prostor bude Kovářovská 
zátoka (před YC Kovářov), cca 15 km 
od YC Lipno)
Zázemí závodu bude v Landal marině 
Lipno.

The racing course will be in the 
Kovarov Bay (near YC Kovarov), cca 
15 km from YC Lipno),
Shore facilities will be in the Landal 
marina Lipno.

4. Časový program Time schedule
Viz Časový program závodu. See Regatta time schedule

5. Reklama Advertising
Po lodích může být vyžadováno nést 
reklamu pořadatele na příďové části 
trupu v souladu s pravidlem třídy 

Boats may be requested to carry the 
organizer’s advertising in accordance 
with class rule C.4.2
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C.4.2.

6. Oprávnění a závodní licence Eligibility
Závod je otevřený pro všechny 
závodníky, kteří splňují požadavky 
ISAF předpisu 19 – „Kodex 
oprávnění“.

The regatta is opened for any 
competitor complying with the 
Regulation 19 -Eligibility code.

Majitel lodě musí být členem své 
národní asociace lodní třídy Melges – 
viz. pravidlo třídy B.2.

The owner shall be a member of 
his/her National Melges 24 Class 
Association. (class rule B.2).

Ustanovení pro české závodníky: 
všichni závodníci musí být členové 
subjektu sdruženého v Českém svazu 
jachtingu a musí mít závodní licenci a 
platnou zdravotní prohlídku ne starší 
12 měsíců.

For Czech competitors only: all 
competitors shall be members of 
subject associated within the Czech 
MNA and hold a valid racing license 
with medical permission not older 
than 12 months.

7. Přihlášky a startovné Entries and entry fee
7.1 Startovné pro loď je 3500,- Kč nebo 

135,- EUR.

Startovné zahrnuje organizační a 
startovní poplatek, přístavní 
poplatky, parkování lodí a vleků. 

Startovné musí být uhrazeno 
v hotovosti při registraci.
 

The entry fee is: CZK3500 or EUR135 
per boat.

The fee includes organization fee, 
berthing and parking of trailers. 

The entry fee shall be paid at 
registration in cash. 

8. Registrace a vážení Registration and weighing
Při registraci kapitán týmu odevzdá 
vyplněný Registrační formulář.

Skipper shall produce completed 
registration form at registration.

Poznámka: Celková váha posádky 
nesmí překročit váhový limit 375kg 
(viz třídové pravidlo C.2.2).

Note: Total crew weigh shall not 
exceed the weight limit 375kg (see 
class rule C2.2).

9. Počet rozjížděk a bodování Number of races and scoring
9.1 Závod je vypsán na 12 rozjížděk. 

Každý den mohou být uskutečněny 
nejvýše 4 rozjížďky.

12 races are scheduled.
Every day no more than 4 races will 
be sailed. 

9.2 Závod je platný při dokončení 
alespoň jedné rozjížďky.

The regatta is valid when at least one 
race is completed.

9.3 Závod bude hodnocen 
Nízkobodovým hodnocením podle 
ZPJ Dodatku A.

Low point system of RRS Appendix A 
will be used.

9.4 Předpokládaný čas pro jednu Target time for a race is 45 minutes.
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rozjížďku („target time“) je 45 minut.

10. Plachetní směrnice Sailing Instruction
Plachetní směrnice budou k dispozici 
při registraci.

Sailing Instructions will be provided 
at registration.

11. Odpovědnost Liability
11.1 Závodníci se účastní závodu na 

vlastní nebezpečí (viz ZPJ 4).
Competitors participate in the regatta 
entirely at their own risk (see RRS 4).

11.2 Loď musí mít platné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám s minimální výši 
pojistného plnění 9.000.000,-Kč. 
(EUR360.000,-)

Boat shall have valid third party 
insurance with at least CZK9.000.000 
(EUR360.000) insurance cover.

11.3 Pořadatel nepřijme žádnou 
odpovědnost za materiální škody, 
zranění nebo smrt v souvislosti se 
závodem, před ním, v jeho průběhu 
nebo po něm.

The organizing authority will not 
accept any liability for material 
damage or personal injury or death 
sustained with conjunction with or 
prior to or after the regatta.

Kontakt/conatcts:
Project Manager: Anna Outratová
Mobil: +420 608 814 727
Email: a.outratova@yfa.cz

Race Committee: Marek Pavlovský
Mobil: +420 728 936 086
Email: mpavlovsky17@gmail.com
web: melges24.cz
email: melgestour@yachting-holidays.cz

Vydání dokumentu/ Document issue: 29.5.2013

mailto:melgestour@yfa.cz
mailto:mpavlovsky17@gmail.com
mailto:a.outratova@yfa.cz
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Časový program závodu/ Regatta time schedule

Pátek Friday
9:00 – 11:45 Registrace Registration
12:00 Zahájení závodu, brífink Opening ceremony, briefing
14:00 – 19:00 Rozjížďky Races

Sobota Saturday
9:00 Brífink Skippers‘ briefing
11:00 – 19:00 Rozjížďky Races

Neděle Sunday
9:00 Brífink Skippers‘ briefing
11:00 – 15:00 Rozjížďky Races
17:00 Ukončení závodu Closing ceremony

Časový program závodu může být změněn Plachetními směrnicemi.
Note that Regatta time schedule may be changed by the SIs.
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Registrační formulář/Registration form 
(odevzdat při registraci/ to be produced at registration)

Závod/ 
event:

Velká cena /Grand Prix Melges 24
Lipno, 28.-30.6.2013

Tým/ team:
(Sponsor or 
boat name)

Plachta
/ Sail 
number

Seznam členů posádky/ Crew list
Jméno/
name 

Reg. Číslo
*)

Weight (kg)
**)

Skipper:

člen posádky/
crew member:
člen posádky/ 
crew member:

člen posádky/ 
crew member:

člen posádky/ 
crew member:

Total:

*) registrační číslo / Czech registration number (Czech competitors only) 
**) vyplní Závodní komise/ Measured weight – to be completed by the RC

Kontaktní údaje skippera/ skipper’s contact data
Jméno/ 
name:
e-mail, 
mobil:

Postal  adres:

Prohlášení/ Declaration:
Prohlašuji, že se budu řídit závodními pravidly jachtingu.
I agree to be bound by the Racing Rules of Sailing.

Datum/Date: Podpis/Signature:


