
 
 
 
 
 

 
Rozpis pretekov / Notice of Race 

 
Medzinárodné majstrovstvá SR 

Slovak International Championship 
 

v triedach / in classes  

420,  Laser Radial,  Optimist 
 

a / and 
 

50. Veľká cena Slovenska 
Grand Prix of Slovakia 

 
 

v triedach   470, Laser Standard 
 
 

dátum / date:  June 23. – 25. 2006 
    miesto / venue:  Kráľová pri Galante, SR 

 
 

ČTK  110 / 2006 
 
 

Preteky sa konajú s finančnou podporou Ministerstva školstva SR 
 
 



 
Preteky vypisuje / Regatta is prescribed by: Slovenský zväz jachtingu / Slovak Sailing Union 
Usporiadateľ / Organizing Authority:  YC Slovan Bratislava 
Pretekoví funkcionári / Race Officials: 
 Riaditeľ / Race Director: Soňa Sadilková 
 Garant SZJ / SSU representative: Barbora Kachničová 
 Predseda národnej jury / 
 Chairman of national jury: Peter Šabo 
 Hlavý rozhodca / Race Officer: Michal Jančina 

 
1. PRAVIDLÁ 

Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú 
definované v Pretekových pravidlách jachtingu.  

Ak by bol rozpor v texte v rôznych jazykoch, 
slovenský text má prednosť. 

RULES 
The regatta will be governed by the rules 
as defined in The Racing Rules of Saling. 

If there is a conflict between languages the Slovak 
text will take precedence. 
 

2. SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ 
Preteky sú otvorené pre lode tried 
470, 420, LAS, LAR, Optimist 
Lode sa môžu prihlásiť vyplnením prihlášky na 
oficiálnom tlačive SZJ a zaplatením štartovného pri 
registrácii. 

ELIGIBILITY AND ENTRY 
The regatta is open to all boats of the classes 
470, 420, LAS, LAR, Optimist 
Boats may enter by completing an official  Slovak 
Sailing Union entry form and paying the required 
starting fee at registration. 

3. ŠTARTOVNÉ 
470, 420 – 700.- Sk 

LAS, LAR, Optimist – 500.- Sk 
 

FEES 
470, 420 – 20.- € 

LAS, LAR, Optimist – 15.- € 
 

4. ČASOVÝ PROGRAM 
Plánovaný počet rozjázd je 9 pre každú triedu. 
Preteková komisia môže uskutočniť viac rozjázd za 
sebou bez prestávky systémom non-stop. 

Štvrtok 22. júna 2006: 
18:00 – 21:00  registrácia pretekárov 
Piatok 23. júna 2006: 
08:00 – 10:00  registrácia pretekárov 
10:30  slávnostné otvorenie pretekov 
13:00  štart prvej rozjazdy 
Štart ďalších rozjázd podľa rozhodnutia 
pretekovej komisie 
Sobota 24. júna 2006: 
Štart ďalších rozjázd podľa rozhodnutia 
pretekovskej komisie 
Nedeľa 25. júna 2006: 
Štart ďalších rozjázd podľa rozhodnutia 
pretekovskej komisie. 

Posledný možný čas znamenia výzvy je 
25. júna 2006 o 13:00 

Dve hodiny po ukončení poslednej rozjazdy sa 
uskutoční slávnostné ukončenie pretekov a 
odovzdanie cien. 

TIME SCHEDULE 
There are 7 races scheduled for all classes. 
The Race Committee may start more races 
without break. 

Thursday, June 22nd, 2006: 
18:00 – 21:00 registration of competitors 
Friday, June 23rd, 2006: 
08:00 – 10:00 registration of competitors 
10:30  Opening ceremony 
13:00  Start of the first race 
Starts of next races according to decision 
of Race Committee 
Saturday, June 24th, 2006: 
Starts of next races according to decision 
of Race Committee 
Friday, June 25th, 2006: 
Starts of next races according to decision 
of Race Committee 
No warning signal will be made after 
June 25th, 2006  at 1 p.m. 

Closing ceremony and prize giving will take place 
two hours after finishing of the last race. 
 
 



5. MERANIE 
Každá loď musí predložiť platný premeriavací 
certifikát. 

MEASUREMENT 
Each boat shall produce a valid measurement 
certificate. 

6. PLACHETNÉ SMERNICE 
Plachetné smernice budú zverejnené pri registrácii. 

SAILING INSTRUCTIONS 
The sailing instructions will be available at 
registration 

7. MIESTO 
Kráľová pri Galante, hotel kaskády. 
Príloha ukazuje miesto pretekov. 

VENUE 
Kráľová pri Galante, hotel Kaskády. 
The attachment shows the location of the regatta 
harbour. 

8. CENY 
Ceny budú udelené za prvé, druhé a tretie 
miesto v každej triede v celkovom poradí. 
 

PRIZES 
Prizes will be awarded for overall first, second and 
third place in each class. 

9. MAJSTROVSTVÁ SR, KATEGÓRIE 
Preteky sú platné ako Majstrovstvá SR, ak boli 
dokončené aspoň tri platné rozjazdy v danej triede 
s počtom najmenej päť hodnotených lodí. 

 
Majstrovstvá SR sa vyhodnocujú 
z posádok zložených z pretekárov so 
slovenským štátnym občianstvom: 

Vyhodnotia sa prvé tri posádky v týchto kategóriách: 

Laser Radial - celkové poradie, dospelí, mládež (19) 
420            - celkové poradie, dospelí, mládež (19) 
Optimist   - celkové poradie, starší žiaci,  

mladší žiaci, staršie žiačky, mladšie žiačky 
(Kategórie mladší žiaci a mladšie žiačky, resp. 
starší žiaci a staršie žiačky sa zlučujú, ak 
nebude naplnená aspoň jedna z kategórií). 

Podmienkou vyhodnotenia je účasť minimálne 
5 hodnotených posádok v danej kategórii. 

Prvá posádka v celkovom poradí získa titul 
Majster Slovenska. 

V prípade účasti aspoň jednej zahraničnej posádky 
sa vyhodnotia aj 
Medzinárodné majstrovstvá SR, 
a to prvé tri posádky v celkovom poradí. 
Prvá posádka získa titul Medzinárodný majster SR. 
 

SLOVAK CHAMPIONSHIP, CATEGORIES 
The Slovak Championship is valid when at least 
three valid races are finished and at least five 
boats competing in each class. 

 
Slovak Chapionship will be ranked only of 
crews composed of competitors possessing 
Slovak Republic citizenship: 

First three crews in these categories is ranked: 

Laser Radial   - overall adults, youth (19) 
420                   - overall, adults, youth (19) 
Optimist          - overall, older boys,  

younger boys, older girls, younger girls 
(Categories younger boys and younger girsl, 
resp. older boys and older girls are to be 
joined if at least one of them is not valid) 

The ranking in categories is valid when at least 
five boats are competing in a category. 

First crew in overall ranking is awarded the title 
Slovak Champion. 

In case of participation of at least one foreign 
crew, International Slovak Championship 
will be announced as well in overall ranking. 
First crew is awarded the title 
International Slovak Champion. 

10. VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI 
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. 

DISCLAIMER OF LIABILITY 
Competitors participate in the regatta entirely at 
their own risk. See rule 4, Decision to Race. The 
organizing authority will not accept any liability for 
material damage or personal injury or death 
sustained in conjunction with or prior to, during, or 
after the regatta. 

 



 KONTAKTY / CONTACTS: 
Slovenský zväz jachtingu (Slovak Sailing Union), 
Junácka 6,  832 80  Bratislava 
tel., fax: +421-2-49249206 
email:  jachting@sztk.sk, compart@compart.sk 

  
UBYTOVANIE / ACCOMODATION: 
Hotel “Kaskády“ 
Únovce 504 
924 01 Galanta 
www.kaskady.sk 
tel.: +421-31-788 3331 
fax: +421-31-788 3300 
mobil: +421-903 705 856 
email:  kaskady@kaskady.sk 

 
 


