
Zápis zo  stretnutia NALT Optimist konaného dňa 2.5.2015 v Senci 

 

Zúčastnení : p.Bodnáriková, p.Melišová, p.Andel, p.Babjak, p.Oršula, p.Mika, p.Benček, p.Brestovský, 

p.Varga, p.Brachtl, p.Vyoral, p.Brestovská 

Program 

1. Otvorenie 

2. Prejednanie žiadosti Slovenského zväzu jachtingu o udelenie výnimky z triedových pravidiel 

3. Prejednanie pravidiel poskytovania pretekárskej lode Far East určenej pre reprezentáciu 

4. Rôzne 

5. Ukončenie 

 

1.  

Po otvorení schôdze a predstavení nového predsedu NALT Optimist Zuzany Brestovskej, sa začala 

diskusia o žiadosti SZJ o udelenie výnimky z triedových pravidiel o povolení štartovať 

plachetniciam Oriental na národných pretekoch organizovaných SZJ pre lodnú triedu Optimist 

vypísaných s koeficientom 5 a nižším. (Žiadosť SZJ je priložená). 

2.  

Po prediskutovaní rôznych návrhoch sa zúčastnení jednomysľne zhodli, že Národná asociácia 

lodnej triedy Optimist povoľuje štarovať plachetniciam Oriental na národných pretekoch 

organizovaných SZJ pre lodnú triedu Optimist vypísaných s koeficientom 5 a nižším počas 

skúšobnej doby do Veľkej ceny Slovenska 2016. Ak počas tejto skúšobnej doby, bude mať 

ktorýkoľvek člen NALT Optimist podozrenie, že tento typ lodí ma značnú výhodu v porovnaní 

s plachetnicou Optimist, má právo okamžite osloviť predsedu NALT Optimist, ktorý zvolá 

mimoriadne stretnutie NALT Optimist, na ktorom sa toto podozrenie prerokuje . Ak sa členovia 

NALT Optimist zhodnú, že je to tak, povolenie štartovať sa skončí. 

3.  

Predseda SZJ p. Babjak, informoval, že SZJ dostalo dotáciu na materiálne vybavenie reprezentácie 

– nákup plachetnice Optimist vo výške 2100 Eur + spolufinancovanie 900 eur. SZJ zabezpečí 

pretekársku plachetnicu Optimist od výrobcu Far East, komplet s perzenikom, avšak bez plachty. 

Plachetnica bude k dispozícii približne začiatkom júla 2015. 

Nasledovala diskusia o pravidlách poskytovania tejto plachetnice pre reprezentantov 

Zúčastnení členovia NALT sa nakoniec dohodli nasledovne 



- Plachetnica bude poskytovaná na ďalšiu sezónu podľa poradia jednotlivcov  v celkovom 

bodovom hodnotení za predchádzajúcu sezónu. Ak prvý o túto plachetnicu nebude mať 

záujem prvý, bude ponúknutá druhému v poradí, ak ani on o ňu nebude mať záujem, tak 

tretiemu atď. atď.  

- Spoluúčasť 900 eur bude rovnomerne rozdelená s ohľadom na vek a opotrebenie plachetnice 

počas piatich rokov.  

- Keďže prvý rok, plachetnice nebude využitá počas celej sezóny, suma za prvý rok bude tomu 

prispôsobená.  

- Ďalšou podmienkou poskytnutie tejto plachetnice reprezentantovi, bude účasť na min. 5 

pretekoch Slovenského pohára  a  Majstrovstiev  Európy alebo Majstrovstiev sveta 

- Zmluvu, podmienky a cenu prenájmu zverejní SZJ v najbližšej dobe. 

 

4. Zuzana Brestovská oboznámila členov, že pre rok 2016 je v spolupráci s medzinárodnou 

asociáciou lodnej triedy Optimist IODA, naplánovaný Coach training course, čo je vlastne 

školene trénerov. IODA nám na svoje náklady zabezpečí medzinárodného trénera, ktorý by 

zaškolil našich trénerov, ktorí o to budú mať záujem. Kurz bude trvať 9 dní (od soboty do 

nasledujúcej nedele) a bude prebiehať v angličtine. Na presnom termíne sa ešte so všetkými 

záujemcami dohodneme. 

 

Ďalej informovala, že v prípade, že niekto potrebuje nové číslo na plachtu, alebo potrebuje 

vybaviť stratené papiere od lode, treba ju kontaktovať. 

 

Nakoniec sa  zúčastnení  dohodli na prevoze lodí a detí na preteky  SEEOC v Srbsku konaných 

budúci týždeň a stretnutie sa skončilo. 

 

 

 

       Zuzana Brestovská 

 

 



Asociácia lodnej triedy Optimist 
Zuzana Brestovská – predseda 
 

Žiadosť o národnú výnimku z triedových pravidiel lodnej triedy OPTIMIST 

 

Slovenský zväz jachtingu v roku 2015 realizuje projekt Mládežníckeho tréningového centra na 

Liptovskej Mare. Cieľom centra je vytvoriť podmienky pre nárast počtu pretekárov hlavne v lodnej 

triede OPTIMIST. S týmto cieľom oslovil SZJ reklamných partnerov, ktorí na princípe reklamnej zmluvy 

umožnili nákup tréningových lodí typy ORIENTAL od spoločnosti FarEast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto lode budú k dispozícii bezplatne začínajúcim mladým jachtárom po dobu 2 rokov. Potom si 

pretekár musí obstarať vlastnú loď, alebo prenajať plachetnicu ORIENTAL z MTC za úhradu. Takýto 

prístup má vytvoriť podmienky pre začínajúcich pretekárov a vytvoriť im podmienky pre trénovanie 

a pretekanie na začiatku bez nutnosti investície do kúpy lode. 

Aby bolo možné použiť plachetnice ORIENTAL nielen pre trénovanie, ale aj na pretekanie, SZJ žiada 

asociáciu lodnej triedy OPTIMIST o schválenie nasledujúcej výnimky z triedových pravidiel lodnej 

triedy OPTIMIST: 

Národná asociácia lodnej triedy OPTIMIST povoľuje štartovať plachetniciam ORIENTAL na 

národných pretekoch organizovaných SZJ pre lodnú triedu OPTIMIST vypísaných s koeficientom 5 

a nižším.  

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme. 

       Ing. Marián Babjak, PhD. 

      Predseda Slovenského zväzu jachtingu 

 


