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ROZPIS PRETEKOV 

*/skratka [DP] v pravidle v rozpisu pretekov znamená, že trest za porušenie pravidla môže byť podľa uváženia protestnej komisie menší než 

diskvalifikácia.  

1. PRAVIDLÁ  
Preteky sa riadia pravidlami definovanými v Pretekových Pravidlách Jachtingu. 

 

2. PLACHETNÉ SMERNICE  
2.1. Plachetné smernice budú k dispozícii po 8:00 dňa 28.5.2022  v kancelárii pretekov. 

2.2. Plachetné smernice budú pozostávať zo smerníc v PPJ, Dodatok S, Všeobecné Plachetné Smernice a 

Doplnkových Plachetných Smerníc, ktoré budú  na oficiálnej vyhláškovej tabuli, umiestnenej v kancelárii 

pretekov. 

 

3. SPÔSOBILOSŤ A PRIHLÁSENIE 

3.1. Preteky sú otvorené pre všetky lode tried Finn (K5), 420 (K5), ILCA 7 (K5), ILCA 4 (K5), Optimist (K5). 

V zátvorke je uvedený koeficient pretekov pre danú triedu. 

3.2.  Spôsobilé lode sa môžu prihlásiť vyplnením prihlášky a jej doručením spolu s požadovaným poplatkom na 

www.regaty.sk, do 27.5.2022.  

3.3.  Dodatočné prihlášky a  poplatky sa prijmú v kancelárii pretekov najneskôr 28.5.2022 do 10:00. 

3.4.  Všetci pretekári sa musia registrovať v kancelárii pretekov najneskôr 10:00 28.5.2022. Vytlačené prihlášky 

budú pripravené pri registrácii. 

3.5.  Pri registrácii musí každá loď predložiť nasledujúce doklady:  

a) prihlášku podpísanú zodpovednou osobou lode, potvrdzujúcou, že posádka je zdravotne spôsobilá 

zúčastniť sa pretekov (prihlášky podané elektronicky budú vytlačené k podpisu pri registrácii.) 

b) v prípade pretekára do 18 rokov, súhlas zákonného zástupcu s prihláškou  

c) všetci členovia posádky musia byť platnými členmi Národného zväzu, ktorý je členom World Sailing. 

d) osvedčenie (certifikát) o premeraní lode  
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4. POPLATKY 
Štartovné na osobu je nasledovné: 

5. REKLAMA 
Lode môžu byť povinné zobrazovať reklamu vybranú a dodanú organizátorom. 

6. ČASOVÝ PLÁN 
6.1. Registrácia:    28.5.2022 od 8:00 do 10:00  
6.2.  Kontrola výstroja a meranie:  28.5.2022 od 8:00 do 10:00  
6.3.  Slávnostné otvorenie:  28.5.2022 o 10:30 
6.4.  Dátumy pretekania:   28.5.2022 - 29.5.2022 
6.5.  Počet rozjázd:  

Trieda Počet 

Plánovaný počet 

rozjázd za deň 

Maximálny počet 

rozjázd za deň 

všetky 8 4 5 

6.6. Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu dňa  

dátum čas 

28.5.2022 11:10 

29.5.2022 09:00 

6.7. V posledný naplánovaný deň pretekov nebude dané žiadne znamenie výzvy po 14:00. 
6.8. V prípade, že v posledný naplánovaný deň pretekov v čase do 14:00 žiadna loď nedokončí 4 rozjazdu 

potrebnú pre koeficient pretekov Slovenského pohára, nebude dané žiadne znamenie výzvy po 
15:00. 

6.9. Vyhlásenie víťazov: Slávnostné ukončenie a vyhlásenie výsledkov bude do 1 hodiny po ukončení pretekania. 

V prípade protestov v posledný deň pretekania bude termín primerane posunutý. 

7. MIESTO PRETEKOV 
V prílohe je zobrazený plán miesta podujatia.  

8. TRATE 
Štandardné okruhové trate budú presne popísané v Doplnkových Plachetných Smerniciach. 

9. BODOVANIE  
9.1. Pre uznanie pretekov je potrebné dokončiť 3 rozjazdy.  

9.2. a) Keď sa dokončia menej ako 4 rozjazdy, celkové body lode v pretekoch sú súčtom jej bodov z rozjázd. 

 b) Keď sa dokončí 4 až 7 rozjázd, celkové body lode v pretekoch sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením 

najhorších bodov 

 (c) Keď sa dokončí viac ako 7 rozjázd, celkové body lode v pretekoch sú súčtom jej bodov z rozjázd 

s vylúčením dvoch jej najhorších bodov. 

Trieda: FIN 420 ILCA 4 ILCA 7 OPT     

Koeficient.:  5 5  5  5  5     

Štartovné v € 20 20/os 20 20 15     
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10. PLAVIDLÁ PODPORNÝCH OSÔB 

10.1.  [DP] Všetky plavidlá podporných osôb sa musia zaregistrovať v kancelárii pretekov v čase vyčlenenom pre 

registráciu.  

10.2.  [DP] Plavidlá podporných osôb musia byť označené zelenou vlajkou, alebo iným označením  dodaným 

usporiadateľom.  

10.3. [DP] Plavidlá podporných osôb sa musia pohybovať iba v priestore mimo priestor pretekov v čase od                                                               

prípravného znamenia až kým všetky pretekajúce lode nedokončili, alebo rozjazdy neboli zrušené.  

11. KOTVENIE  
[DP] Pokiaľ sú lode v lodnom parku, musia byť umiestnené v usporiadateľom vyčlenenom priestore.  

12. VYHLÁSENIE O RIZIKU 
Zodpovednosť za rozhodnutie lode zúčastniť sa rozjazdy alebo pokračovať v pretekaní je iba na nej samej. 

Účasťou na tomto podujatí každý pretekár súhlasí a uznáva, že jachting je potenciálne nebezpečná činnosť  

s neoddeliteľnými rizikami. Tieto riziká zahŕňajú silný vietor a náhle zmeny počasia, zlyhanie výstroja, chyby pri 

manipulácii s loďou, zlé vedenie iných lodí, stratu rovnováhy na nestabilnej podložke a únavu vedúcu  

k zvýšenému riziku zranenia. Neodmysliteľnou súčasťou jachtingu je riziko trvalého, katastrofického zranenia 

alebo smrti utopením, úrazom, podchladením alebo inými príčinami. 

13. POISTENIE  
Každá zúčastnená loď musí byť poistená platným poistením zodpovednosti za spôsobenú škodu s minimálnym 

krytím 100 000€ na príhodu, alebo jej ekvivalent. 

14. CENY  
Ceny sa budú udeľovať prvým 3 lodiam v celkovom poradí triedy, ak v nej bude štartovať minimálne 5 lodí. 

V kategórii Optimist budú vyhodnotené aj katagórie, Najmladší žiaci a žiačky, mladší žiaci a žiačky, starší žiaci 

a žiačky. Podmienkou vyhodnotenia kategórie je, že v nej štartovalo minimálne päť posádok. Kategórie žiaci 

a žiačky sa môžu zlúčiť. 

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
15.1. Riaditeľ pretekov: Matej Kollárik, kontakt M: +421 944 401 438, E-mail: matej.kollarik7@gmail.com   

15.2. Hlavný rozhodca: Igor Lehota, kontakt : M: + 421 905 397 986, E-mail: lehota@leka.sk   

15.3. Všetci účastníci si prinesú vlastný pohár, príbor a misku. 

                  Spolu s nami tým prispejete k zníženiu produkcie jednorazového odpadu.  
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