
Rozpis pretekov 
Jesenná regata, ČTK 109 

6. – 7. 10. 2018 
Vodné dielo Gabčíkovo, areál VDG Yachtcentrum 

Usporiada Slovenský zväz jachtingu, v spolupráci s YC Tatran 

 
1. Pravidlá 
1.1. Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak, ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu. 
1.2. Ak by bol rozpor v texte v rôznych jazykoch, anglický text má prednosť. 
2. Reklama 

Lode majú povinnosť niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá usporiadateľ. 
3. Spôsobilosť a účasť 
3.1. Preteky sú otvorené pre posádky v nasledujúcich triedach a kategóriách: 

470 – 3 
420 – 5 
RSF – 3 
OPT – 5 
FIN – 3 
LAR – 5 
L47 – 3 
Preteky sú súčasťou slovenského pohára v triedach OPT a LAR. 

4. Štartovné 
Štartovné je 10 € za pretekára. Štartovné sa platí pri registrácii v hotovosti. Ceny za pobyt v areáli sa 
riadia cenníkom VDG Yachtcentrum. 

5. Časový program 
5.1. Registrácia:  6. 10. 9:00 – 10:00 
5.2. Slávnostné otvorenie 6. 10. 10:00 
5.3. Štart prvej rozjazdy 6. 9. 11:00 
5.4. Štart ďalších rozjázd podľa oznamov pretekovej komisie. 
5.5. Naplánovaných je 9 rozjázd. 
5.6. Žiadna rozjazda nebude odštartovaná neskôr, ako 7. 10. 14:00 
5.7. Slávnostné ukončenie a vyhlásenie výsledkov bude do 2 hodín po ukončení pretekania. V prípade 

protestov v posledný deň pretekania bude termín primerane posunutý. 
 

6. Počet rozjázd 
Preteky sú vypísané na 9 rozjázd. 
 

7. Plachetné smernice 
Plachetné smernice budú zverejnené 6.10. 10:00. 

8. Miesto 
Preteky sa uskutočnia na vodnom diele Gabčíkovo na Dunaji, Zdrž Hrušov, areál VDG Yacht Centrum, 
Šamorín.  

9. Trate 
Trate budú zverejnené v plachtených smerniciach 

10. Bodovanie 
10.1. Preteky sú platné, ak budú odjazdená najmenej jedna rozjazda. 
10.2. Keď sa uskutočnia menej ako štyri rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd. 
10.3. Keď sa uskutočnia štyri až sedem rozjázd, celkové body sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením 

najhoršieho umiestnenia. 
10.4. Keď sa uskutoční viac ako osem rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením 

dvoch najhorších umiestnení. 
11. Vzdanie sa zodpovednosti 
11.1. Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutie 

pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie 
alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch. 

12. Poistenie 
Každá zúčastnená loď má byť poistená platnou poistkou voči tretej osobe. 

 


