PÁLAVSKÁ
REGATA
PALAVSKA
REGATTA
10 - 12 ZÁŘÍ 2021
10 - 12 SEPTEMBER 2021

MEZINÁRODNÍ ZÁVOD a
POHÁR ČESKÉ REPUBLIKY
INTERNATIONAL REGATTA and
OPEN CZECH SAILING CUP
v lodních třídách / in classes
ILCA 7, FINN, EUROPE

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
OPEN CZECH CHAMPIONSHIP IN
CLASS
v lodní třídě / in class
ILCA 6

http://www.palavska.com
http://www.ycdyje.cz
chat.whatsapp.com/HiXtVpjeYvACE6mrbsFH8R
http://instagram.com/palavska_regata/

Místo konání / Venue:
Nové Mlýny, YachtClub Dyje, Pavlov
Česká republika / Czech republic

M.B.KERAMIKA PÁLAVSKÁ REGATA
www.palavska.com
www.instagram.com/palavska_regata
www.ycdyje.cz
NOVÉ MLÝNY – PAVLOV
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POZVÁNÍ

/

INVITATION

Vážení přátelé a kamarádi.

Dear friends.

Dovoluji si vás srdečně pozvat na 20. nočník novodobé
Pálavské regaty do malebného prostředí pod Pálavou.

Let me cordially invite you to the 20th year of the
modern Palavska Regatta in the beautiful surroundings
under the Palava Hills.

O jaké regatě sním? O takové, ze které budete po třech
dnech odjíždět s pocitem, že ty tři dny stály za to. O
regatě, která vyjde sportovně, a na břehu bude
společensky a lidsky vydařená. O regatě, na kterou se
za rok opět rádi vrátíte. Ale také o regatě, ze které
budete mít dojem, že si ji pořádáme sami pro sebe.
Upřímně děkuji všem, kteří na Pálavskou regatu přijedou
a další díky patří těm, kteří regatu podporují, organizují
a propagují.
Nejdůležitější prioritou je uspořádat jachtařsky
hodnotnou regatu. Budeme dělat maximum pro to, aby
se regata odehrála především na rozbouřené hladině
Novomlýnské nádrže.
Těším se na květnové setkání v září.

What regatta do I dream of? The one you would leave
after three days with the feeling those days were well
spent. A regatta that beats every sportsman‘s
expectation on water and brings people together on the
shore. A regatta you will be happy to return to the next
year. But also an event that feels like organized by us
for us.
I sincerely thank to all competitors and guests who will
join us at the Palavska Regatta this year. And many
thanks to all my fellow organizers who support, run and
promote the regatta.
Having a high-quality sport event is of the highest
priority. We will do our best to make the regatta take
place mainly on the breaking waves of the Nove Mlyny
Dam.

V závěru si dovolím parafrázovat citát Komenského:
Tvá regata, lide, se po Covidu k tobě v září opět navrátí!

I am looking forward to meeting you in September.

Zdeněk Chlup

Zdeněk Chlup
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KONTAKT/ CONTACT / INFORMACE/
FORMATION
Kontakt / email:
Contact / email:
info@palavska.com

Stránky Pálavské regaty
Palavska regatta Website

Přihlášky
Entry

http://www.palavska.com/

https://www.sailing.cz/prihlasky/212101

Whatsapp

Instagram

chat.whatsapp.com/HiXtVpjeYvACE6mrbsFH8R http://instagram.com/palavska_regata/
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VYPSÁNÍ ZÁVODU

/

NOTICE OF RACE

1. Základní informace

1. Basic information

Datum: 10. - 12. září 2021
Mistrovství ČR ILCA 6
Pohár ČR a Mezinárodní závod ILCA 7, Finn a Evropa

Date: 7 – 9 September 2021
Open Czech Championship in class ILCA 6
Open Czech Sailing Cup and International regatta for
classes ILCA 7, Finn, and Europe

Místo konání: Nové Mlýny – Pavlov, ČR
GPS: 48°52,723'N 16°40,686'E
https://goo.gl/maps/jemWbZ5HdhHf76QC9

Venue: Nove Mlyny lake – Pavlov, Czechia
GPS: 48°52,723'N 16°40,686'E
https://goo.gl/maps/jemWbZ5HdhHf76QC9

2. Pořadatel

2. Organizing authority

Pořadatelem je YachtClub Dyje, z.s. ve spolupráci s Českým
svazem jachtingu.
Ředitel závodu: Jan Chlup
Hlavní rozhodčí: Richard Kafka

The Organizing Authority is The YachtClub Dyje cooperation
with Czech Sailing Association.
Director of Regatta: Jan Chlup
Principal race officer: Richard Kafka

3. Pravidla

3. Rules

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.

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. Časový plán závodu

4. Time schedule

PÁTEK 10. září
8:00 – 9:30 Registrace
10.00
Zahajovací ceremoniál
12.00
Start první rozjížďky

FRIDAY, September 10
8.00 - 9.30 AM
10.00 AM
12.00 AM

SOBOTA 11. září
8:30
Brífink se závodníky
10.00
Rozjížďky
(18.00)
Společenský večer

SATURDAY, September 11
8:30
Briefing with competitors
10.00 AM
Racing day
(6.00 PM)
Social evening

NEDĚLE 12. září
8:30
Brífink se závodníky
10.00
Rozjížďky
(15.00)
Ukončení závodu

SUNDAY, September 12
8:30
10.00 AM
(3.00 PM)

Plánováno je 9 rozjížděk.

9 races are scheduled.

5. Přihlášky, registrace, startovné

5. Entry, Registration, Entry fees

Lodě se mohou přihlásit:
(a) vyplněním přihlášky na webových stránkách
závodu: https://www.sailing.cz/prihlasky/212101
nejpozději do 7. září 2021 nebo
(b) vyplnění přihlášky v kanceláři závodu v době
Registrace.

Eligible boats may enter by:
(a) completing the on-line entry form on the event
website: https://www.sailing.cz/prihlasky/212101
no later than 7th September 2021 or
(b) completing the entry form in the Race Office during
the Registration.

Registrace a úhrada startovného
(a) nejpozději do 7. září 2021: 550 Kč
(b) po 7. září 2021: 850 Kč

Entered and paid entry fee
(a) before September 7th, 2021: 550 CZK
(b) after September 7th, 2021: 850 CZK

Startovné zahrnuje účast v závodě, účast na akcích
spojených se závodem a zajištění lékařské služby.

The entry fee covers participation in the race, participation
in related events and medical care.

Registration
Opening ceremony
Start of the first race

Briefing with competitors
Racing day
Prize giving ceremony

Při registraci musí každá závodník potvrdit přihlášku. Navíc
musí být předloženo vyplněné prohlášení rodičů/odpovědné
osoby pro všechny závodníky mladší než 18 let.

At the registration each competitor shall confirm its entry
for the regatta. In addition, should be submitted a completed
Parent’s / Guardian consent form signed by the responsible
parent or guardian of all competitors aged 18 or under.

Ubytování v areálu YC Dyje není součástí startovného a řídí
se platným ceníkem střediska.

Accommodation is not included in entry fee and it has to be
paid in accordance with price list of YC Dyje.

Závodníkům, kteří uhradí startovné a regaty se nakonec
nezúčastní, bude startovného vráceno převodem na účet, ze
kterého startovné hradili do jednoho měsíce po skončení
regaty (12. října 2021) na základě žádosti poslané na e-mail:
info@palavska.com

Competitors who pay the entry fee and do not participate in
the regatta will be refunded the entry fee by transfer to the
account from which they paid the entry fee within one
month after the end of the regatta (October 12, 2021) upon
request sent to e-mail: info@palavska.com

6. Ceny a kategorie

6. Prizes and Categories

Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v
absolutním pořadí.
Další ceny budou uděleny dle rozhodnutí pořadatele a dle
předpisů Českého svazu jachtingu.
Závodníkům, kteří se nedostaví na slavnostní vyhlášení
výsledků, nebudou předány ceny.

Prizes will be awarded for overall first, second and third
place.
Other prizes will be awarded according to the organizer's
decision and according to the regulations of the Czech
Sailing Association.
The competitors who would not attend the result
announcement ceremony shall not obtain the prizes.

7. Televize a média

7. TV and media

Pořadatel si vyhrazuje právo pořizovat z průběhu závodu a
jeho příprav fotografický, video nebo audio záznam bez
povinnosti jakékoliv náhrady účastníkům závodu.

The organizing authority claims the right to take
photographic, video or audio records from the regatta and
its preparations with no obligation of any compensation to
regatta participants.

8. Prohlášení

8. Liability and insurance

Závodníci se účastní závodu zcela na svoji vlastní
odpovědnost. Viz pravidlo 3 ZPJ, Rozhodnutí závodit.
Pořadatel, Závodní komise, Protestní komise 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.

Competitors participate in the regatta entirely at their own
risk. See RRS 3, Decision to Race. OA, the Race Committee,
the Protest Committee 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 any liability
for material damage or personal injury or death sustained,
direct or indirect, in conjunction with or prior to, during, or
after the regatta.

9. Ubytování a podpůrné čluny

9. Accommodation and support boats

•

•

•

•

•
•

Ubytování ve vlastních prostředcích (stany, karavany,
obytná auta) je zajištěno v kempu přímo na pozemku YC
Dyje. Rezervace na kemp není nutná. Cena kempovného
se řídí aktuálním ceníkem kempu YC Dyje. Více na
http://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:
https://www.obec-pavlov.cz/turista/sluzby-vobci/ubytovani-a-stravovani/hotely/
Doprovodné čluny se musí registrovat u pořadatele.
Kotvení motorových člunů je zpoplatněno podle platného
ceníku YC.
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•

•

•
•

Accommodation shall be provided in own tents or
caravans right in the yacht club. Enough space available
- no need for reservations. Info about price on
http://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: https://www.obec-pavlov.cz/turista/sluzby-vobci/ubytovani-a-stravovani/hotely/
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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VÍTĚZOVÉ

/

WINNERS

2001 - 2020
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ÚČASTNÍCI / PARTICIPANTS 2001 -2020

