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NOTICE OF RACE 
(preliminary) 
 
Czech Open Optimist Cup (COOC) 
September 27-30th, 2012, Rozkoš, Czech Republic 
 
organized by YC Czech Sailing Academy 
 
 
1. Venue 
 
1.1. COOC 2012 will be held at dam-lake Rozkoš in 

the Eastern Bohemia, Czech Republic, near the 
city of Česká Skalice. 

1.2. The regatta is organized by YC Czech Sailing 
Academy in Surfcentrum U Milana (GPS: 
50°21'59.45"N; 16°3'3.71"E), where the Race 
Ofiice will be located. 

 
2. Rules 
 
2.1. The regatta will be governed by the rules as 

defined in The Racing Rules of Sailing 2009 – 
2012 (RRS). 

2.2. Current International Optimist Class Rules will 
aply. 

2.3. No national prescriptions will aply. 
2.4. If there is a conflict between Rules and/or 

languages the English text and Sailing 
Instructions will take precedence. 

 
3. Advertising 
 
3.1. Boats have to display advertising of the event 

sponsors at the both sides of her hull, if required 
by the Organizing Authority. 

 
4. Eligibility and entry 
 
4.1. The regatta is open to unlimited number Optimist 

boats. 
4.2. Competitors must comply with the ISAF Eligibility 

Code. 
 
4.3. Online Entries should be received by the 

organiser before August 30th, 2012, 12:00 p.m. 
and personally confirmed in the Race Office not 
later than on September 27th, 2012 at 09:00 a.m. 

4.4. Late Entries may be accepted for special 

VYPSÁNÍ ZÁVODU 
(předběžné) 
 
Czech Open Optimist Cup (COOC) 
27.-30. září 2012, Rozkoš, Česká republika 
 
pořádaný YC Czech Sailing Academy 
 
 
1. Místo konání 
 
1.1. COOC 2012 se bude konat na přehradním 

jezeře Rozkoš ve Východočeském kraji poblíž 
města Česká Skalice. 

1.2. Regatu organizuje YC Czech Sailing Academy 
v Surfcentru U Milana (GPS: 50°21‘59.45“N; 
16°3‘3.71“E), kde bude umístěna kancelář 
závodní komise. 

 
2. Pravidla 
 
2.1. Regata se bude řídit pravidly jak jsou uvedena 

v Závodních pravidlech jachtingu 2009 – 2012 
(RRS). 

2.2. Budou uplatňována aktuální Mezinárodní 
pravidla lodní třídy Optimist. 

2.3. Nebudou uplatňovány žádné národní předpisy. 
2.4. V případě rozporu mezi pravidly a/nebo jazyky 

má přednost anglická verze a plachetní 
směrnice.    

 
3. Reklama 
 
3.1. Lodě musí mít umístěnou reklamu sponzorů 

závodu na obou stranách trupu, pokud to bude 
organizátorem požadováno. 

 
4. Způsobilost a přihlášení 
 
4.1. Regata je otevřena pro neomezený počet lodí 

Optimist. 
4.2. Závodníci musí splňovat kodex způsobilosti 

ISAF. 
 
4.3. On-line přihlášky musí být doručeny 

organizátorovi do 24:00 dne 30. srpna 2012 a 
osobně potvrzeny v kanceláři závodní komise do 
9:00 dne 27. září 2012.  

4.4. Pozdější přihlášky mohou být přijaty 



4.2. Competitors must comply with the ISAF Eligibility 
Code. 

 
4.3. Online Entries should be received by the 

organiser before August 30th, 2012, 12:00 p.m. 
and personally confirmed in the Race Office not 
later than on September 27th, 2012 at 09:00 a.m. 

4.4. Late Entries may be accepted for special 
reasons at the absolute discretion of Organizing 
Authority. 

4.5. Entry Fee of 35 EUR will be paid in cash at Race 
office. Increased Entry Fee for late Entries will be 
50 EUR. 

 
5. Programme 
 
5.1. September 26th  
 12:00 a.m.-10:00 p.m. - Arrival and   
 registration 
 8:00 p.m. - Coach meeting 
5.2. September 27th 
 8:00 a.m.-9:30 a.m. - Registration 
 10:00 a.m. - Opening ceremony 
 11:00 a.m. - Races 
5.3. September 28th 
 9:00 a.m. - Races 
5.4. September 29th 
 9:00 a.m.-1:00 p.m. - Team race 
 2:00 p.m. - Races   
5.5. September 30th 
 9:00 a.m.-12:00 a.m. - Races 
 12:00 a.m.-2:00 p.m. - Team race final 
 4:00 p.m. – Prize giving 
5.6. Estimated number of races is 12. 
 
6. Measurement 
 
6.1. All equipment may be inspected at any time for 

compliance with the rules. 
 
7. Sailing instructions 
 
7.1. The Sailing Instructions will be available to each 

competitor at registration. 
 
8. Courses 
 
8.1. Race area will be at dam-lake Rozkoš in the 

Eastern Bohemia, Czech Republic, near the city 
of Česká Skalice. 

8.2. The courses to be sailed will be posted in Sailing 
Instructions.  

 
9. Penalty systém 
 
9.1. Appendix P RRS will apply. 
 
10. Scoring 
 
10.1.  The Low Point System of RRS Appendix A will 

apply. 
10.2.  The regatta shall consist of up to 12 races. 
10.3.  Three races must be completed to constitute a 

series. 
10.4.  When 4 or more races have been completed, a 

4.2. Závodníci musí splňovat kodex způsobilosti 
ISAF. 

 
4.3. On-line přihlášky musí být doručeny 

organizátorovi do 24:00 dne 30. srpna 2012 a 
osobně potvrzeny v kanceláři závodní komise do 
9:00 dne 27. září 2012.  

4.4. Pozdější přihlášky mohou být přijaty 
organizátorem dle jeho uvážení ze zvlášních 
důvodů. 

4.5. Startovné 850 CZK bude hrazeno v hotovosti 
v kanceláři závodní komise. Startovné pro pozdě 
přihlášené bude 1200 CZK. 

 
5. Program     
 
5.1. 26. září  
 12:00-22:00 – Příjezd a registrace 
  
 20:00 – Porada koučů 
5.2. 27. září 
 8:00-9:30 – Registrace 
 10:00 – Zahájení 
 11:00 – Rozjížďky 
5.3. 28. září 
 9:00 – Rozjížďky 
5.4. 29. září 
 9:00-13:00 – Team race 
 14:00 – Rozjížďky   
5.5. 30. září 
 9:00-12:00 – Rozjížďky 
 12:00-14:00 – Finále team race 
 14:00 – Udílení cen 
5.6. Předpokládaný počet rozjížděk je 12. 
 
6. Měření 
 
6.1. Soulad veškerého vybavení s pravidly může být 

kdykoliv kontrolován. 
  
7. Plachetní směrnice  
 
7.1. Plachetní směrnice budou k dispozici všem 

závodníkům při registraci. 
 
8. Závodní trať 
 
8.1. Závodní prostor bude na přehradním jezeře 

Rozkoš ve Východočeském kraji poblíž města 
Česká Skalice. 

8.2. Závodní trať bude uvedena v Plachetních 
směrnicích. 

 
9. Penalizace 
 
9.1. Bude aplikován dodatek P RRS. 
 
10. Bodování 
 
10.1. Bude aplikován nízkobodový systém podle 

dodatku A RRS. 
10.2.  Předpokládaný počet rozjížděk je 12. 
10.3.  K uskutečnění závodu je nutné dokončení 

nejméně 3 rozjížděk. 
10.4.  Při dokončení 4 nebo více rozjížděk bude počet 



boat’s series score will be the total of her race 
scores excluding her worst score. 

 
10.5.  Scores for categories Girls and Cadets (both 

under 12) will be taken from overall results 
unchanged. 

  
11. Disclaimer of liability 
 
11.1.  Participants compete entirely at their own risk 

and responsibility. See RRS 4, Decision to 
Race. 

11.2.  The Organizing Authority and any other party 
involved in the organization of the regatta 
accept no liability whatsoever for any injury, 
damage, death, loss or claim, whether personal 
or material, incurred by or inflicted to 
participants before, during or after the regatta. 

 
 
12. International Jury 
 
12.1.  An International Jury will be constituted in 

accordance with RRS Appendix N. 
12.2.  Decisions of the International Jury will be final 

as provided in rule 70.5. 
 
13. Trophies 
 
13.1. Prizes will be awarded to: 
 First three competitors overall 
 First three girl competitors 
 First three boys under 12 years old 
 First three girls under 12 years old 
 
14. Media rights 
 
14.1.  All competitors, their parents and/or legal 

guardiens, owners of boats and their guests 
give to Organizing Authority all rights for the use 
of photographs and/or videos of persons and 
boats and/or interview records of persons taken 
before, during and after regatta for any kind of 
publication. 

 
15. Event website 
 
15.1.  The event website is http://optimistclass.info.    
 

bodů lodi součtem bodů z jednotlivých rozjížděk 
kromě bodů z nejhorší rozjížďky. 

 
10.5.  Body pro hodnocení v kategoriích dívky a 

junioři (do 12 roků) budou použity z celkových 
výsledků v nezměněné podobě. 

 
11. Zřeknutí se zodpovědnosti 
 
11.1. Účastníci soutěží zcela na vlastní nebezpečí a 

zodpovědnost, viz RRS 4, Rozhodntí o 
závodění. 

11.2.  Organizátoři a jakékoli jiné osoby podílející se 
na organizaci závodu nepřijímají žádnou 
zodpovědnost za zranění, poškození, smrt, 
ztrátu nebo nároky, ať už osobní nebo 
materiální, které vznikly nebo byly způsobeny 
účastníkům před, během nebo po skončení 
závodu. 

 
12. Mezinárodní jury 
  
12.1.  Mezinárodní jury bude sestavena v souladu 

s dodatkem N RRS. 
12.2.  Rozhodnutí Mezinárodní jury budou konečná 

jak stanoví pravidlo 70.5.   
 
13. Ceny 
 
13.1. Ceny budou uděleny: 
 První tři závodníci v celkovém pořadí 
 První tří dívky v celkovém pořadí 
 První tři chlapci do 12 let 
 První tři dívky do 12 let 
 
14. Mediální práva 
 
15.1.  Všichni závodníci, jejich rodiče a/nebo zákonní 

zástupci, majitelé lodí a jejich hosté dávají 
organizátorovi všechna práva k jakémukoliv 
způsobu zveřejnění fotografií a/nebo 
videozáznamů osob a lodí a/nebo záznamů 
rozhovorů osob pořízených před, během a po 
regatě.  

 
15. Internetová stránka závodu 
 
15.1.  Internetová stránka závodu je 

http://optimistclass.info.  
 

November 18th, 2011 
 

YC Czech Sailing Academy 
 


