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Medzinárodné majstrovstvá  Slovenskej republiky  
v námornom jachtingu kategória One Design Beneteau First 45,   

ČTK 406 
 

Organizuje YC Dynamo Energia Bratislava & Sailing Forever, z poverenia Slovenského 
zväzu jachtingu 
Kaštela, CRO, 22. – 29. 10. 2022 

 

ROZPIS PRETEKOV 
*/Výraz [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 riadia pravidlami definovanými v Pretekových Pravidlách Jachtingu. 

1.2. Pravidlo 44.1 PPJ sa mení tak, že dvojotáčkový trest sa nahrádza jednootáčkovým trestom. 

2. PLACHETNÉ SMERNICE  
2.1. Plachetné smernice budú k dispozícii po 8:00 dňa 22.10.2022  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. KOMUNIKÁCIA 
3.1. [DP] 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 Beneteau First 45. 

4.2. Spôsobilé lode sa môžu prihlásiť vyplnením Crew listu (v prílohe) a jeho doručením najneskôr do 

15.9.2022 na E-mail adresu info@ycdynamo.sk . Do tohoto termínu musia byť zároveň uhradené 

poplatky v príslušnej výške – uvedené nižšie.  

4.3. Doručenie Crew listu bude usporiadateľom spätne potvrdené. Zoznam prihlásených posádok bude 

zverejnený na www.ycdynamo.sk 

4.4. Pri registrácii musí predložiť aspoň jeden člen posádky: 

 platnú kvalifikáciu pre plavbu na námornej plachetnici v oblasti stredného Jadranu  

 osvedčenie rádiooperátora plavebnej pohyblivej služby v oblasti stredného Jadranu.  

4.5. Všetci členovia posádky musia byť platnými členmi Národného zväzu, ktorý je členom World Sailing.  

4.6. Pretekár, ktorý nespĺňa požiadavku predchádzajúceho bodu, môže podať pri registrácii žiadosť 

o jednorazovú pretekársku licenciu a po splnení podmienok Smernice F7 SZJ  

(http://sailing.sk/Doc/F7_Mimoriadna_registracia.pdf ) mu organizátor vystaví jednorazovú licenciu na 

mieste.   

4.7. Preteky sú organizované ako hromadné podujatie a budú platiť aktuálne predpisy Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pre cestovanie a aktuálne miestne protipandemické opatrenia . 
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5. POPLATKY 
5.1. Štartovné a ďalšie poplatky 

 

5.2. Rezervácia lode dodanej organizátorom. 

Informácie o dostupnosti obmedzeného počtu lodí dodávaných organizátorom poskytne organizátor 

telefonicky alebo prostredníctvom E-mail správy.   

Záujemca zašle objednávku lode s Crew listom emailom a organizátor obratom potvrdí prijatie 

objednávky a rezerváciu lode v poradí, ako objednávky prijme až do naplnenia počtu dostupných lodí.  

Do 7 dní od zaslania potvrdenia Objednávky s Crew listom, zaplatí záujemca na účet organizátora 

rezerváciu - zálohu na štartovné  v sume 750 €.  

Ak záujemca sumu v určenom termíne nezaplatí, potvrdenie objednávky je zrušené a organizátor môže 

ponúknuť loď ďalšiemu záujemcovi v poradí. 

Stav prihlásených posádok bude priebežne zverejnený a aktualizovaný na web stránke 

www.ycdynamo.sk 

Doplatok z ceny štartovného uvedeného vyššie musí byť uhradený do termínu 15.9.2022. 

 

5.3. Kontakt na organizátora pre rezervácie lodí 

Yachtclub Dynamo Energia Bratislava, Peter Palmaj, info@ycdynamo.sk,  

+ 421 907 887 224, www.ycdynamo.sk 

Bankový účet: Sailing Forever Adriatic d.o.o., Franje Tudmana 213, 21213 Kaštel Gomilica, Croatia 

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O.BOX 42, 850 05 Bratislava 55, Slovenská republika 

IBAN: SK14 1100 0000 0029 2190 9912 

SWIFT CODE: TATRSKBX 

 lode dodané organizátorom lode nedodané organizátorom 

Beneteau  First 45    First 45   

štandardný počet členov posádky 8  8  

maximálny  počet členov posádky 10  10  
          

ŠTARTOVNÉ         

pre štandardný počet posádky 3 190 €  1 220 €  

     

doplatok za nadštandardný počet členov posádky 150 €/osobu   150 €/osobu  
          

ĎALŠIE POPLATKY         

turistická daň (hotovosť, platba na mieste) 
10 HRK 

/deň/osobu 
 10 HRK 

/deň/osobu 
 

vratná kaucia (hotovosť/karta, platba na mieste) 4 000 €     
    

 

ŠTARTOVNÉ ZAHŔŇA         

poplatky spojené s organizovaním regaty ÁNO  ÁNO  

prenájom ÁNO  NIE  

transit log ÁNO  NIE  

spinnaker ÁNO  NIE  

parkovanie lode v maríne, ÁNO  NIE  

Wi-Fi pripojenia NIE  NIE  
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5.4. Žrebovanie lodí dodaných organizátorom 

Pridelenie lodí dodaných usporiadateľom posádkam bude vykonané žrebovaním, ktoré sa uskutoční 

vopred prostredníctvom losovania KENO 10.  

Informácia o losovaní a výsledok losovania bude zverejnený na www.ycdynamo.sk  

6. REKLAMA 
6.1. Lode sú povinné zobrazovať reklamu vybranú a dodanú organizátorom 

7. PLÁN 
7.1.  Check-in, nalodenie posádok:  Sobota  22. 10. od 16:00 

7.2.  Registrácia:   Nedeľa   23. 10., 09:00 - 12:00, 18:00 - 19:00 

7.3.  Výzva tréningovej rozjazdy: Nedeľa   23. 10., 13:55 

7.4.  Otvorenie pretekov:   Nedeľa   23. 10., 19:00 

7.5.  Dátumy pretekania:  Pondelok, 24. 10.,  až Piatok 28.10. 

7.6.  Plánované časy pre každý deň pretekania: 

 stretnutie kapitánov: 09:00 

 výzva prvej rozjazdy dňa: 10:55 

 návrat do maríny Kaštela: 18:00 

7.7. V posledný naplánovaný deň pretekov nebude dané žiadne znamenie výzvy po 13:55.  

7.8. Vyhlásenie výsledkov:  Piatok   28. 10., 18:00 

7.9. Odovzdanie lodí/check-out: Sobota  29. 10., 09:00 

 

7.10. Počet rozjázd 

Trieda Počet rozjázd Plánovaný počet rozjázd za deň Maximálny počet rozjázd za deň 

všetky 12 2-3 3 

 

7.11. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť program v prípade nepriaznivého počasia, alebo iných 

závažných okolností 

8. MIESTO PRETEKOV 
8.1. Preteky sa uskutočnia v priestore stredného Jadranu. 

9. TRATE 
9.1. Štandardné okruhové trate budú presne popísané v Doplnkových Plachetných Smerniciach. 
9.2. Navigačné rozjazdy budú oznámené a popísané na stretnutiach kapitánov 

10. BODOVANIE  
10.1. Pre uznanie pretekov ako Majstrovstvá Slovenska je potrebné dokončiť 3 rozjazdy.  

10.2. 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. 

http://www.ycdynamo.sk/
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11. KOTVENIE  
11.1. [DP] Pokiaľ sú lode v prístave, musia byť umiestnené v priestore vyčlenenom organizátorom. 

12. OBMEDZENIE VYŤAHOVANIA  
12.1. [DP] Lode sa nesmú vyťahovať počas pretekov, s výnimkou a v súlade s podmienkami 

predchádzajúceho písomného súhlasu pretekovej komisie.  

13. 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. 

14. POISTENIE  
Každá zúčastnená loď musí byť poistená platným poistením zodpovednosti za spôsobenú škodu 

s minimálnym krytím 100 000€ na príhodu, alebo jej ekvivalent. 

15. CENY  
15.1. Podmienkou vyhodnotenia kategórie je, že v nej štartovalo minimálne päť posádok 

15.2. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska budú v jednotlivých triedach uznané v prípade, ak sa v 

danej triede zúčastní týchto pretekov aspoň 1 zahraničná posádka. Prvá posádka z celkového poradia a 

z ostatných vypísaných kategórií získa titul Medzinárodný majster Slovenska a Medzinárodný Majster 

Slovenska vo vypísaných kategóriách. Prvá posádka z celkového poradia a ostatných vypísaných 

kategóriách zložená z pretekárov so slovenským štátnym občianstvom získa titul Majster Slovenska a 

Majster Slovenska vo vypísaných kategóriách. 

15.3. V prípade, že sa v danej triede Medzinárodných majstrovstiev Slovenska zúčastnia len posádky 

so slovenským štátnym občianstvom, prvá posádka z celkového poradia a z ostatných vypísaných 

kategórií získa titul Majster Slovenska a Majster Slovenska vo vypísaných kategóriách. 

15.4. V prípade, ak je poradie v Medzinárodných majstrovstvách a Majstrovstvách Slovenska 

rovnaké , sú výsledky vyhlásené súčasne. 

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
16.1. Organizátor:  Yachtclub Dynamo Energia Bratislava & Sailing Forever, info@ycdynamo.sk, 

www.ycdynamo.sk, Peter Palmaj +421 907 887 224 

16.2. Garant SZJ:  Igor Lehota    +421 905 397 986 
16.3. Rozhodca SZJ:  Milan Boroš   +421 905 362 312 
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