
 
 

 NOTICE OF RACE 

THE CROWN CUP 2017 

17th - 20th August 2017 
 
RS700   :  European championship and Czech national championship 
RS Feva : Czech national championship and Eurocup  
RS500   : Czech national championship and Eurocup 
RS Aero : Czech grand prix 
 
0 Organizing authority and venue  Pořadatel a místo konání 
0.1 Organizing authority (OA) is Czech RS 

classes association (CRSA) in 
cooperation with YC Cerna v Posumavi 
(YCC) and Czech sailing association 
(CSA). 

Pořadatelem je Asociace lodních tříd 
RS, z.s. ve spolupráci s YC Černá a 
Českým svazem jachtingu 

0.2 Venue is:  
Jachetníi klub Cerna v Posumavi  
Cerna v Posumavi 183 
382 23 
Czech Republic 
 

Místo konání: 
Jachetní klub Černá v Pošumaví 
Černá v Pošumaví 183 
382 23 
Česká republika 

1 Rules Pravidla 
1.1 The regatta will be governed by the 

rules as defined in the Racing 
Rules of Sailing (RRS) 2017-2020. 

Závod bude řízen dle pravidel, jak je 
definováno v Závodních pravidlech 
jachtingu (2017-2020) 

1.2 The Sailing Instructions may change 
some rules. 

Některá pravidla mohou být 
změněna Plachetními směrnicemi. 

1.3 If there is a conflict between Czech 
and English text and no other fair 
solution is to be found,  the English 
text will take precedence 

V případě rozporu mezi českou a 
anglickou verzí a není možné najít 
jiné spravedlivé řešení, anglická 
verze rozhodne  

1.4 Every person on board who has its 
domicile in the Czech republic shall be 
a member of a Yacht Club or other 
body affiliated with the CSA and shall 
have the required racing license. The 
racing licences will be checked before 
or upon registration. 

Každý závodník, který má bydliště 
v ČR, musí být členem jachetního 
klubu nebo jiného členského článku 
Českého svazu jachtingu a musí mít 
platnou závodní licenci. Licence 
budou kontrolovány při registraci  

2 Advertising Reklama 
2.1 Advertising is permitted in accordance 

with the class rules and World Sailing 
Regulation 20. 

Reklama je povolená dle Třídových 
pravidel a World Sailing předpisu 20. 



2.2 Boats will be required to display 
advertising chosen and/or supplied by 
the OA 

Lodě budou povinny nést reklamu 
pořadatele.  

2.3 The following parts of the hulls, spars 
and sails must be left clear for the 
possible display of supplied 
advertising: 
i) the front part of the hull (1m from 
the bow) 
ii) the bottom 10% of the mainsail 
iii) the front 50cm of the boom 
nearest the mast 
 

Následující části trupu, kulatin a 
plachet musí být připravena pro 
reklamu pořadatele: 
i) přední část trupu (1m od přídě) 
ii) spodních 10% plachty 
iii) předních 50cm ráhna (od přídě) 

3 Eligibility and Entries Přihlášky 
3.1 The regatta is open to all boats of the 

the RS700, RS Feva, RS500 and RS 
Aero (all rigs) classes. 

Závod je určem pro lodní třídy: RS 
700, RS FEVA, RS 500, RS Aero. 

3.2 Eligible boats may enter by: 
(a)  completing the on line entry form 
on the event website 
www.crowncup.cz  
(b) making the required entry fee 
payment 
 

Lodě se mohou přihlásit: 
(a) vyplněním přihlášky na webových 
stránkách závodu: 
www.crowncup.cz 
(b) zasláním/zaplacením startovného 

4 Entry fee Startovné 
4.1 The entry fee for this event is listed in 

the Appendix A of this NoR. 
Výše startovného je uvedeno 
v Příloze A tohoto Vypsání závodu. 

4.2 Entry fee include this meals: dinners, 
snacks after racin, free beer for 
adults, beach party with drinks. 
 

Startovné zahrnuje následující 
stravu: večeře, svačinu po 
rozjížďkách, „free beer“ pro dospělé, 
beach party. 

4.3 The race office will e-mail payment 
instructions as soon as an entry has 
been received. 

Pořadatel zašle instrukce k platbě 
ihned po přijetí přihlášky. 

4.4 If the entry is cancelled, the amount 
to be returned will be reduced to 
cover OA‘s administration expenses 
including bank fees. 

Pokud je přihláška zrušena, částka, 
která má být vrácena, bude snížena 
o výdaje pořadatele včetně 
bankovních poplatků. 
 

5 Race Schedule Časový program 
 Regatta schedule is shown in 

Appendix B of this NoR 
 

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

6 Registration and Measurement Registrace a měření 

http://www.crowncup.cz/
http://www.crowncup.cz/
http://www.crowncup.cz/


6.1 At the registration each boat shall 
confirm it’s entry for the regatta. In 
addition the following should be 
confirmed or submitted: 
(a) a completed Medical Information 
declaration (for all competitors) 
(b) a completed Parent’s / Guardian 
consent form signed by the 
responsible parent or guardian of all 
competitors aged 18 or under on 17th 
of August 2017.  
(c) Crew list with all crewmember’s 
licence numbers for any crew member 
living in the Czech republic (NoR 1.3) 
Forms are available for download on 
the event website. 

Při registraci musí každá loď potvrdit 
přihlášku lodě. Navíc následující musí 
být předloženo nebo potvrzeno: 
 
(a) vyplněné Lékařské prohlášení 
(zahraniční závodníci) 
(b) vyplněné prohlášení 
Rodičů/odpovědné osoby (pro 
všechny závodníky mladší než 18 
let). 
(c) seznam členů posádky včetně 
registračních čísel (čeští závodníci). 
 
Formuláře budou k dispozici ke 
stažení na stránkách závodu.  

6.2 Measurement will take place at the 
harbour office. 
 

Měření bude probíhat v hale. 

7 Sailing Instructions Plachetní směrnice 
 Sailing Instructions will be issued on 

the event website and can be 
downloaded. These documents will 
also be available upon the registration 
or on the Official notice board (ONB).  
 

Plachetní směrnice budou zveřejněny 
a k dispozici ke stažení na stránkách 
závodu. Tyto dokumenty budou 
k dispozici při registraci a rovněž 
dostupné na nástěnce závodu.  

8 Location Race area Závodní plocha 
 The racing area will be on Lake Lipno. 

There will be two separate courses: 
ALPHA – RS700 
BRAVO – RS Feva, RS500, RS Aero 
 

Závodní plocha bude na Lipenské 
přehradě. Rozdělení tříd na 
jednotlivé okruhy je následující: 
ALPHA – RS700 
BRAVO – RS Feva, RS500, RS Aero 
 

9 Race management policies Plán závodní komise 
 14 races during 4 days are planned.  

Windward/Leeward and/or 
Outerloop/Innerloop courses will be 
used. 
 

Závod je naplánován na 14 rozjížděk 
V plánu jsou 2 okruhy, tratě budou 
windward/leeward a/nebo 
lichoběžník.  

10 Penalty System Systém trestů 
 On water judging will be in effect for 

all protests involving rules of RRS Part 
2. The full text of this procedure will 
appear in the Sailing Instructions. 
 

Rozhodování na vodě bude použito 
pro všechny protesty zahrnující 
pravidla ZPJ části 2. Plné znění 
postupu bude uvedeno v plachetních 
směrnicích. 



 
11 Support (coach) boats Doprovodné (trenérské) čluny 
11.
1 

Support (coach) boats are requested 
to inform OA in advance by e-mail 
(address below) when entering and 
must register before the first start of 
a race and shall be marked with a 
number on a clearly visible place. This 
number will be supplied by the OA.  

Doprovodné (trenérské) čluny musí 
v předstihu informovat pořadatele a 
musí se registrovat před startem 
rozjížděk a musí být označeny číslem 
na viditelném místě. Tato čísla budou 
dodána pořadatelem. 

11.
2 

All support boats shall comply with 
local and event regulations. 

Všechny doprovodné lodě musí 
splňovat legislativní požadavky. 

11.
3 

Each support boat must carry a VHF 
radio. 
 

Každá doprovodná loď musí mít VHF 
vysílačku.  

12 Safety and Radio communication Bezpečnostní komunikace 
 A boat shall neither make radio 

transmissions while racing nor receive 
radio communications not available to 
all boats. This restriction also applies 
to mobile telephones. The VHF is to 
be used solemnly for safety 
communication. 
 

Loď, když závodí, nesmí vysílat nebo 
přijímat informace rádiem, které 
nejsou dostupné všem lodím. Toto 
omezení platí i pro mobilní telefony. 
VHF vysílačku je možné používat 
pouze za účelem zajištění 
bezpečnosti. 

13 Trophies Ceny 
 RS700 (European championship 

overall, Czech championship overall, 
U19) 
RS Feva (Overall, Czech championship 
overall, All girls, U13) 
RS500 (Overall, Czech championship 
overall, All girls, U23) 
RS Aero (Overall, Ladies, Youth) 
 

RS700 (ME celkově, MČR celkově, 
U19) 
RS Feva (celkové pořadí, MČR 
celkové pořadí, dívky, U13) 
RS500 (celkové pořadí, MČR celkově, 
dívky, U23) 
RS Aero (celkové pořadí, dámy, 
mládež) 

14 Disclaimer of Liability Prohlášení 
 Competitors participate in the regatta 

entirely at their own risk. See RRS 4, 
Decision to Race. OA, the 
International RS Feva Association, the 
Race Committee, Jury and any other 
parties and/or persons involved in the 
organization of the races and persons 
who are being used by these parties, 
will not accept liability for material 
damage or personal injury or death 
sustained, direct or indirect, in 

Závodníci se účastní závodu zcela na 
svoji vlastní odpovědnost. Pořadatel, 
Mezinárodní asociace RS, Závodní 
komise, Jury 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. 



conjunction with or prior to, during, or 
after the regatta. 
 

15 Insurance Pojištění 
 Each participating boat, including 

support boats, shall be insured with a 
valid third-party Liability Insurance 
with a minimum cover of 9.000.000 
CZK  per event or the equivalent. 
 

Každý účastník, včetně 
doprovodných lodí, musí mít pojištění 
odpovědnosti třetí straně s minimální 
výší plnění 9.000.000,-. Kč. 

16 Indemnification  
 To the fullest extend permitted by 

law, each competitor agrees to 
indemnify and hold the involved Class 
Organizations, YCC, owners, affiliates, 
officers, employees, agents, 
committee persons and race officials 
acting in their capacities harmless, 
from any third party claim to the 
extent arising from a competitor’s 
acts or omissions. 

 

17 Charter boats Charterové lodě 
 There will be charter boats available. 

If you wish to discuss anything 
about charter boats please email 
Vaclav Brabec. 
 

Charterové lodě (lodě k nájmu) 
budou k dispozici. 
Pokud máte dotazy, kontaktujte 
Václava Brabce. 

18 Spare equipment Náhradní výstroj/materiál 
 RS Sailing will have spares available 

and will be willing to help with boat 
repairs. 
 

RS sailing bude mít k dispozici 
náhradní výstroj/materiál a bude 
připravena pomoci s opravami lodí. 

19 Photography Consent Souhlas s pořizováním fotografií 
a videa/filmu 

 By entering the regatta all 
competitors accept that they may be 
photographed and/or videotaped 
participating in the regatta and/or 
using regatta facilities and they 
consent to the taking of such images 
and to the use, reuse, publication and 
republication of such images in any 
media, in conjunction with the 
competitors name or not, without 
compensation and without the 

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. 



competitors approval of such images 
or any use thereof. 
 

   
 
 
Contacts: 
Regatta manager: Vaclav Brabec - director@crowncup.cz  
Race office: office@crowncup.cz  
 
 

APPENDIX A / PŘÍLOHA A 
ENTRY FEE / STARTOVNÉ 

 
 

Class Entry fee Late entry fee 
(after 1st July) 

Třída Startovné Startovné po 1. 
červenci 

RS700 110€ / 3000 Kč 130€ / 3600 Kč 

RS Feva 100€ / 2700 Kč 110€ / 3000 Kč 

RS500 150€ / 4000 Kč 160€  / 4300 Kč 

RS Aero 110€ / 3000 Kč 130€ / 3600 Kč 

 
 

APPENDIX B / PŘÍLOHA B 
REGATTA SCHEDULE / PROGRAM ZÁVODU 

 
Wednesday, August 16 th  

Středa, 16.srpna 
08:00 – 17:00 Registration Registrace 
08:00 – 17:00 Measurement Měření 
18:00 Opening ceremony with raut 

banquet and welcomes drink 
 

Zahájení závodu, banket a 
přípitek 

Thursday, August 17 th 

Čtvrtek, 17.srpna 
09:00 Competitors briefing Setkání závodníků 
10:30 Warning signal 

 
Vyzývací znamení 

mailto:director@crowncup.cz
mailto:office@crowncup.cz


Friday, August 18 th 

Pátek, 18.srpna 
09:00 Competitors briefing Setkání závodníků 
10:30 Warning signal 

 
Vyzývací znamení 

Saturday, August 19 th 

Sobota, 19.srpna 
09:00 Competitors briefing Setkání závodníků 
10:30 Warning signal 

 
Vyzývací znamení 

Sunday, August 20 th 

Neděle, 20.srpna 
09:00 Competitors briefing Setkání závodníků 
10:30 Warning signal Vyzývací znamení 
16:00 Closing ceremony Ukončení závodu 
 
 
 


