M.B.KERAMIKA PÁLAVSKÁ REGATA 2019
03. 05. 2019 - 05. 05. 2019
v lodních třídách / in classes

LASER RADIAL, LASER STANDARD, FINN, EUROPE

MEZINÁRODNÍ ZÁVOD - POHÁR ČESKÉ REPUBLIKY
INTERNATIONAL REGATTA – OPEN CZECH SAILING CUP

http://www.palavska.com, http://www.ycdyje.cz
Místo konání / Venue: Nové Mlýny, YC Dyje, Pavlov
Česká republika / Czech republic

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE
03. - 05. května 2019
Nové Mlýny – Pavlov, Česká republika
Mezinárodní závod (koeficient 8) a závod Poháru ČR
(koeficient 7)
http://www.palavska.com
GPS: 48°52,723'N 16°40,686'E
1. Místo konání a lodní třídy
Nové Mlýny – Pavlov, YC Dyje, Česká republika
Vypsané třídy: Laser Radial,Laser Standard,Finn, Evropa
2. Pořadatel
Pořadatelem je YC Dyje.
Ředitel závodu: Jan Chlup
Hlavní rozhodčí: Richard Kafka
Kontakt / email: info@palavska.com
3. Pravidla
Závod bude řízen podle Závodních pravidel jachtingu.
Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek
S - Standardní plachetní směrnice, a doplňujícími
plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na
oficiální vývěsní tabuli.
4. Časový plán závodu

03 – 05 May 2019
Nové Mlýny lake – Pavlov, The Czech Republic
International regatta and Open Czech Sailing Cup
http://www.palavska.com
GPS: 48°52,723'N 16°40,686'E
1. Venue and classes
Nové Mlýny – Pavlov, YC Dyje, The Czech republic
Classes: Laser Radial , Laser Standard, Finn, Europe
2. Organizing authority
The Organizing Authority is The YC Dyje.
Director of Regatta: Jan Chlup
Principal race officer: Richard Kafka
Contact: info@palavska.com
3. Rules
The Event will be governed by The Racing Rules of
Sailing. The sailing instructions will consist of the
instructions in RRS Appendix S, Standard Sailing
Instructions, and supplementary sailing instructions
that will be on the official notice board.
4. Time schedule

PÁTEK 03. května
8:00 – 9:30
Registrace
10.00
Zahajovací ceremoniál
12.00
Start první rozjížďky

FRIDAY, May 03
8.00 - 9.30AM
10.00 AM
12.00 AM

Registration
Opening ceremony
Start of the first race

SOBOTA 04. května
8:30
Brífink se závodníky
10.00
Rozjížďky
(18.00)
Společenský večer

SATURDAY, May 04
8:30
10.00 AM
(6.00 PM)

Briefing with competitors
Racing day
Social evening

NEDĚLE 05. května
8:30
Brífink se závodníky
10.00
Rozjížďky
Žádná rozjížďka nebude startována po 15. hodině
(15.00)
Ukončení závodu
5. Přihlášky, registrace, startovné
Předběžné přihlášky musí být vyplněny a poslány
prostřednictvím internetu, a to nejpozději
do 24. dubna 2019
(http://www.palavska.com/prihlaska.html)

SUNDAY, May 05
8:30
Briefing with competitors
10.00 AM
Racing day
No races will be started after 3.00 PM
(3.00 PM)
Prize giving ceremony
5. Entry, Registration, Entry fee
The preliminary entries must be sent to organizers by
Internet (Pálavská regatta Home page:
http://www.palavska.com/prihlaska.html) till April
24th 2019, latest.

Startovné: 500,- Kč nebo 20,- EUR/loď
Startovné musí být zaplaceno při registraci. Startovné
zahrnuje účast v závodě, účast na akcích spojených se
závodem a zajištění lékařské služby.
Ubytování v areálu YC Dyje není součástí startovného a
řídí se platným ceníkem střediska.
Startovné při pozdním přihlášení:
(od 25.dubna do 03.května 2019): 700,-Kč nebo 30,EUR/loď
Žádáme všechny závodníky, kteří se přihlásí
prostřednictvím internetu a regaty se rozhodnou
nezúčastnit, aby se i odhlásili.

Entry fee: 500,-CZK or 20,-EUR/boat
The entry fee shall be paid at the registration. The fee
covers participation in the race, participation in
related events and medical care.
Accommodation is not included in entry fee and it
has to be paid in accordance with price list of YC
Dyje.
Late Entry fee: (from April 25th till May 03rd 2019):
700,-CZK or 30,-EUR/boat
We would like to ask all the competitors who has
registered via Internet and eventually will not take
part in this regatta to deregister.

Startovné u lodní třídy Laser Radial může být sníženo v
případě příspěvku od Českého svazu jachtingu.
6. Ceny a kategorie

The Entry fee for Laser Radial can be reduced in the
case of a contribution from the Czech Yachting
Association.
6. Prizes and Categories

Ceny budou na Pálavské regatě uděleny za první, druhé
a třetí místo v absolutním pořadí.

Prizes in Pálavská regatta will be awarded for overall
first, second and third place.In addition to Overall

Dále budou vyhlášeny tyto kategorie:
EVROPA: Ženy. Podmínkou je účast alespoň 10 posádek
v této kategorii.
LASER RADIAL: 1. Ženy (včetně dorostenek) 2.
Dorostenci a dorostenky
Dorostenci a dorostenky – Laser Radial: závodník musí
dosáhnout v roce 2019 nejvýše 18 let (nar. v roce 2001
nebo později)

Results following categories will be announced:
EUROPE: Women. Prizes will be awarded if at least 10
boats are competing in this category.
LASER RADIAL: 1. Women (inc.Girls under 18), 2. Boys
and girls under 18
Boys and girls under 18 Laser Radial – A competitor
shall be a maximum 18 in the year 2019. (born in the
year 2001 or later)

Podmínkou vyhlášení kategorie je účast alespoň 10
posádek.

Prizes will be awarded if at least 10 boats are
competing in category.

Závodníkům, kteří se nedostaví na slavnostní vyhlášení
výsledků, nebudou předány ceny.
7. Odpovědnost a pojištění
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí.
Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti.

The competitors who would not attend the result
announcement ceremony shall not obtain the prize.
7. Liability and insurance
Competitors will participate in the Regatta entirely at
their own risk. The Organizing Authority disclaims any
and all such liability.
Competitors must have an insurance policy according
to race regulations CSJ.
8. Accommodation and support boats
• Accommodation shall be provided in own tents or
caravans right in the yacht club. Enough space
available - no need for reservations. The entry fee
does not include fee for the campsite. Info about
price on www.ycdyje.cz.
• Competitors staying off Yacht Club site will pay a
daily fee to enter to Yacht club according to the
valid price list YC.
• Further accommodation may be provided at
village Pavlov:http://www.obec-pavlov.cz/obec1/sluzby-v-obci/ubytovani-a-stravovani-1/
• The accompanying boats must be register with
the Organizer.
• Parking of motorboats in the area of YC is charged
according to the price list of YC Dyje.
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Závodník je povinen mít uzavřenou pojistku dle
soutěžního řádu ČSJ.
8. Ubytování a podpůrné čluny
• Ubytování ve vlastních prostředcích (stany,
karavany, obytná auta) je zajištěno v kempu přímo
na pozemku YC Dyje. Předrezervace na kemp není
nutná. Poplatky za kempovné nejsou součástí
startovného. Cena kempovného se řídí aktuálním
ceníkem kempu YC Dyje. Více na www.ycdyje.cz
• Závodníci ubytovaní mimo areál YC Dyje zaplatí
poplatek za denní vstup do areálu a případné
parkování auta dle platného ceníku YC.
• Další ubytování je možno si sjednat ve vesnici
Pavlov: http://www.obec-pavlov.cz/obec-1/sluzbyv-obci/ubytovani-a-stravovani-1/
• Doprovodné čluny se musí registrovat u pořadatele.
• Kotvení motorových člunů je zpoplatněno podle
platného ceníku YC.
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I KDYŽ TO NEBUŠÍ, TAK MÁM KLID NA DUŠI. BO PŘECE ZA
LÁSKOU JEZDÍM NA PÁLAVSKOU!
THOUGH KNOTS OF WIND REACH A NEGATIVE NUMBER, MY
HEART IS AS CALM AS A CUCUMBER. I KNOW THE REASON I
GO TO PALAVSKA, IS JUST MY LOVE - AS CLEAR AS TODAY’S
SKY.

