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Rozpis pretekov v jachtingu 

 
 

Názov pretekov : 24 hodinovka 
ČTK :  255 

Miesto konania : Lodenica YC Limar – Rástocká zátoka 
Dátum : 27.-28.6.2015 

Usporiadateľ : Slovenský zväz jachtingu 
Funkcionári :  Riaditeľ: Matej Brestovský 

Hl.rozhodca: I.Sloboda 
 

Technicky zabezpečuje: YC LIMAR Liptovský Mikuláš 
 

Triedy :  VAU-2, OPT-3, L4,7-3, LAR-3, KJP-3 
 

Pravidlá : Preteky sa budú konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu 2012 – 2016, Súťažného poriadku SZJ 
SUP 2015, rozpisu týchto pretekov 24 hodinovka, podľa vyhlášok pretekovej komisie 

Reklama : 24 hodinovka sú pretekmi Kategórie C podľa Smernice 20 ISAF – Kódex reklamy. 
Prihlášky : Prihlášky na predpísanom formulári SZJ sa podávajú osobne Pretekovej komisii v kancelárii pretekov 

dňa 27.6.2015 od 8:00 do 10:00 s vkladom vo výške 10 € za dospelého a 5 € za mládež. 
Registrácia pretekárov : Registrácia pretekárov  sa koná dňa 27.6.2015 od 8:00 do 10:00 v kancelárii YC LIMAR. Pri registrácii 

pretekárov kormidelník lode musí predložiť Pretekovej komisii tieto doklady: 
• Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“. 

Dodatočné prihlášky sa môžu prijímať do konca pretekov. 
Program rozjázd : Preteky 24 hodinovky sú vypísané na 1 rozjazdu, pri čom hodnotiť sa bude najväčšia oboplávaná 

vzdialenosť okolo vyznačenej trate.  
Nástup pretekárov je 27.6.2015o 11:00 na terase YC LIMAR. 
Výzva na Štart sa uskutoční dňa 27.6.2015:  
pre triedu KJP bude o 12:00, ukončenie o 12:00 nasledujúceho dňa 
prvej časti pretekov pre triedu OPT bude o 16:00, ukončenie prvej časti o 21:00. Štart druhej časti 
pretekov pre triedu OPT bude o 7:00 nasledujúceho dňa a ukončenie o 12:00 nasledujúceho dňa 

Plachetné smernice : Pre tieto preteky platia Všeobecné plachetné smernice SZJ 2015. 
Bodovanie : Pre vyhodnotenie odplávanej vzdialenosti triedy KJP bude použitý handycapový systém nasledovne: 

• z prihlásených lodí sa určí loď s najvyššou hodnotou handycapu TAL (TALmax); 

• korigovaná preplávaná vzdialenosť sa vypočíta podľa vzťahu Lkor=L*(TALhod/TALmax), kde 
L je skutočne odplávaná vzdialenosť a TALhod je handycap TAL hodnotenej lode 

Loď môže kedykoľvek pristáť a znova vyplávať. Pred pristátím musí oboplávať loď pretekovej komisie 
a informovať ju. Po vyplávaní musí loď oboplávať loď pretekovej komisie a informovať ju o vyplávaní. 
Počas celých pretekov musia byť na lodi prítomní všetci členovia posádky okrem výnimočnej situácie 
(zranenie alebo iné zdravotné problémy), výmena členov posádky nie je možná, zranený člen posádky 
nemôže byť nahradený. 
Pre lodnú triedu OPT je povolené kedykoľvek počas pretekov sa vyviazať k lodi pretekovej komisie 
alebo zakotvenému doprovodnému člnu. 
Po signalizácii ukončenia pretekov je loď povinná zastaviť a zotrvať na mieste pokiaľ nebude 
rozhodcovskou komisiou zmeraná jej odplávaná vzdialenosť na poslednom úseku trate. Signalizácia 
ukončenia o 21:00 platí iba pre lodnú triedu OPT, signalizácia ukončenia o 12:00 nasledujúceho dňa 
platí pre lodné triedy OPT a KJP. 

Protesty : Protesty bude riešiť protestná komisia menovaná Rozhodcovskou komisiou. 
Zodpovednosť : Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor pretekov, 

usporiadateľ, Preteková komisia ani žiadna ich zložka nenesú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, 
poranenie alebo stratu na majetku. Neručia za žiadnu ujmu na zdraví alebo na veciach, ktoré by vznikli 
v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch. 

Poistenie : Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu treťou osobou  pre dobu 
trvania pretekov. 

Kontaktné adresy : Matej Brestovsky, 0903 721 469 
Ďalšie informácie : Informácie o možnostiach ubytovania – volať kontaktná osoba. 

V sobotu bude zabezpečené jedno teplé jedlo pre všetkých pretekárov. Doprovod si môže stravu 
doobjednať ráno do  9:00 v kancelárii preteku. 
V cene štartovného: parkovanie aút v areály klubu počas pretekov (1 auto) 



    YACHT CLUB LIMAR – RÁSTOCKÁ ZÁTOKA, ul. 1.mája 637, PSČ – 031 01 
                                  1x teplé jedlo v sobotu 
Ostatné: ubytovanie, pohyb osôb – doprovod bude spoplatnený v zmysle aktuálneho cenníku na 
www.yclimar.sk 
Parkovanie osobného auta                                                                         5 €/deň 
Parkovanie obytného auta /stan (pre 4 osoby)                                           7 €/deň        

 


