
   
 

   Rozpis pretekov ČTK 251  

 

 

Yacht Club LIMAR – Ráztocká zátoka pozýva jachtárov k účasti na pretekoch 

 

Júnová regata, 
 

ktoré sa uskutočnia v dňoch 4.- 5. júna 2022 v priestoroch YC LIMAR - Ráztocká zátoka, 

Liptovská Mara, Slovensko 
 
 

Preambula 

Značka [DP] v pravidle v rozpisu pretekov znamená, že trest za porušenie pravidla môže byť podľa uváženia 
protestnej komisie menší než diskvalifikácia. 

1. PRAVIDLÁ  
1.1 Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu. 
1.2 Platia Triedové pravidlá zúčastnených tried  

2. PLACHETNÉ SMERNICE 

2.1 Plachetné smernice budú pozostávať zo smerníc v PPJ, Dodatok S, Všeobecné plachetné smernice a 
Doplnkových plachetných smerníc, ktoré budú na oficiálnej vyhláškovej tabuli, umiestnenej pod altánkom 
YC LIMAR. 

3. KOMUNIKÁCIE 

3.1 Oficiálna vyhlášková tabuľa sa nachádza pod altánkom YC LIMAR. 

3.2 Keď loď preteká, s výnimkou núdze, loď nesmie vysielať hlas ani dáta a nesmie prijímať hlasovú alebo 
dátovú komunikáciu, ktorá nie je k dispozícii všetkým lodiam. 

4. SPÔSOBILOSŤ A PRIHLÁSENIE 

4.1 Preteky sú otvorené pre všetky lode tried 29er (5), ILCA4 (5), ILCA7 (5), Optimist (5), Vaurien (5), ktorých 
všetci členovia posádky sú platnými členmi Národného zväzu, ktorý je platným členom World Sailing. 
4.2 Lode sa môžu prihlásiť na preteky zaregistrovaním online na adrese  https://www.regaty.sk/#/regatta-
detail/80 do 2.6.2022 23:59. 
4.3 Pre prihlásenie na preteky musí loď splniť všetky registračné požiadavky a zaplatiť všetky poplatky. 
4.4 Dodatočné prihlášky sa prijmú v kancelárii pretekov 4.6.2022 od 08:00 do 10:00. 
4.5 Pri registrácii musí každá loď predložiť nasledujúce doklady:  
 • prihlášku podpísanú zodpovednou osobou a v prípade mládeže do 18 rokov súhlas rodiča alebo 

zástupcu rodiča, alebo podpornej osoby lode.  
 • všetci členovia posádky musia preukázať platnú príslušnosť k národnému zväzu  

5. POPLATKY  

5.1. Pri podaní elektronickej prihlášky a úhrade štartovného bankovým prevodom do 3.6.2022  
 10 Eur/osobu mladšiu ako 23 rokov 
 15 Eur/osobu staršiu ako 23 rokov 
 pretekári YC Limar do 23 rokov bezplatne. 

https://www.regaty.sk/#/regatta-detail/80
https://www.regaty.sk/#/regatta-detail/80


5.2. Pri podaní elektronickej prihlášky môžu pretekári z krajín s menou inou ako EURO namiesto úhrady 
štartovného bankovým prevodom uhradiť štartovné v hotovosti pri registrácii vo výške ako je uvedené 
v bode 5.1. 
5.3. Pri podaní prihlášky alebo úhrade štartovného bankovým prevodom po 3.6.2022  
 10 Eur/osobu pretekára YC Limar mladšieho ako 23 rokov 
 15 Eur/osobu mladšiu ako 23 rokov 
 20 Eur/osobu staršiu ako 23 rokov.  
5.4. Ďalšie poplatky : Parkovanie v areáli klubu je pre účastníkov pretekov spoplatnené sumou 5 Eur/deň za 
osobné vozidlo a 10 Eur/deň za obytné vozidlo. Parkovanie mimo areálu YC Limar bezplatne. Parkovanie 
prívesov pre lode je možné zdarma v priestore vyhradenom organizátorom pretekov.  

6. REKLAMA  

6.1 [DP] Lode môžu byť povinné zobrazovať reklamu vybranú a dodanú organizátorom.  

7. ČASOVÝ PROGRAM  
7.1 Registrácia 

 4.6.2022 od 08:00 do 10:00 

7.2 Termíny pretekania 

 4.6.2022 10:40 – stretnutie trénerov a vodičov podporných člnov 

               4.6.2022 11:00 – slávnostné otvorenie pretekov 

 4.6.2022 12:00 - znamenie výzvy prvej rozjazdy 

 5.6.2025 09:00 – predpokladané znamenie výzvy prvej rozjazdy dňa 

 5.6.2022 15:00 – ukončenie pretekov, vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien 

7.3 Preteky sú vypísane na 8 rozjázd pre všetky zúčastnené triedy. 

7.4 Za deň môže byť vykonaných maximálne 5 rozjázd pre každú triedu. 

7.5 V posledný naplánovaný deň pretekov nebude dané žiadne znamenie výzvy po 14:00 hod.  

8. MIESTO 

8.1 RP Príloha 1. uvádza miesto a priestor pretekov. 

9. BODOVANIE 

9.1 Pre uznanie pretekov je potrebné dokončiť 3 rozjazdy. 

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

(b) Keď sa uskutoční 4 až 7 rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením 
najhoršieho umiestnenia. 

(c) Keď sa uskutoční 8 alebo viac rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením 
dvoch najhorších umiestnení. 

10. PLAVIDLÁ PODPORNÝCH OSÔB 

10.1 [DP] 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 dodanou usporiadateľom.  

11. KOTVENIE 

11.1 [DP] Lode musia byť na brehu umiestnené v usporiadateľom vyčlenenom priestore.  

12. VYHLÁSENIE O RIZIKU 

12.1 PPJ 3 uvádza: 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 drsné moria, náhle zmeny počasia, 
zlyhanie výstroje, 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 

13.1 Každá zúčastnená loď musí byť poistená platným poistením zodpovednosti za spôsobenú škodu s 
minimálnym krytím 100 000 EUR na príhodu alebo jej ekvivalent. 



14. CENY 

14.1 V zúčastnených lodných triedach budú odovzdané diplomy a ceny pre prvé tri posádky v týchto kategóriách 
Optimist – najmladší žiaci, najmladšie žiačky, mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci, staršie žiačky 
Vaurien, ILCA4, ILCA7, 29er – celkové poradie 
 

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE:  

15.1 Riaditeľ pretekov: Vladimír Drengubiak, kontakt :0905 634 699, drengubiak@doza.sk  
15.2 Hlavný rozhodca: Zuzana Brestovská, kontakt : 0904 442 245, zuzana.brestovska@gmail.com 
15.3 Ubytovanie : Ubytovanie v areáli klubu je možné iba v stanoch, obytných autách a karavanoch podľa 
aktuálneho cenníka YC Limar (https://www.yclimar.sk/upload/File/dsokumenty/cennik-ycl-20200101.pdf). 
Ďalšie možnosti: www.villabetula.sk, www.kolibagreta.sk, www.tatralandia.sk, www.hoteljanosik.sk, 
www.maracamping.sk  
15.4. Všetci účastníci si prinesú vlastný pohár, príbor a misku a tým spolu s nami prispejete k zníženiu 
produkcie jednorazového odpadu. 
 
 
 
 
15.5. Opatrenia spojené s COVID-19: Účastníci pretekov sú povinný riadiť sa platnými vyhláškami hlavného 
hygienika a RÚVZ. 
15.6. V priestore pretekov bude vyhradený priestor, do ktorého je povolený vstup iba pre pretekárov, 
trénerov a technické tímy. 

Príloha 1. Miesto a priestor pretekov 
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