
                                                                                   
YACHT CLUB LIMAR – RÁSTOCKÁ ZÁTOKA 

 
 

Rozpis pretekov v jachtingu 
 

Názov pretekov : 
ČTK : 

Miesto konania : 
Dátum : 

Usporiadateľ : 
Funkcionári : 

4th Optimist No Limit Match 
Race 255 
Lodenica YC Limar – Rástocká zátoka  
30.6.-2.7.2017 
YC LIMAR Liptovský Mikuláš 
Riaditeľ: Matej Brestovský 
Hl.rozhodca: Marian Babjak 

 
 
 
Triedy : OPT 
Pravidlá : Preteky sa budú konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu 2017 – 2020, Súťažného poriadku SZJ SUP 

2017, rozpisu týchto pretekov 4th Optimist No Limit Match Race, podľa vyhlášok pretekovej komisie 
Prihlášky : Prihlášky na predpísanom formulári SZJ sa podávajú osobne Pretekovej komisii v kancelárii pretekovdňa 

30.6.2017 od 14:00 do 15:00 pre kategóriu mládež a dňa 30.6.2017 od 15:00 do 20:00 pre ostatné kategórie s 
vkladom vo výške 10 € za dospelého a 5 € za mládež. Dodatočné prihlášky sa môžu prijímať do konca pretekov. 

Program rozjázd : Preteky 4th Optimist No Limit Match Race sú vypísané v týchto kategóriách: 
     mládež do 15 rokov 
     juniori od 15 do 30 rokov 
     masters od 31 do 44rokov 
     grand master od 45 rokov 
     Grand Champion – finále víťazov v kategóriách 

Víťazi v jednotlivých kategóriách budú bojovať o titul Grand Champion na jeden súboj. V prípade 
nerozhodnosti výsledku rozhodne vzájomný súboj. 
Časový program: 

30.6.2017 15:00 – 20:00 – rozjazdy mládež a matsters 
1.7.2017 10:00 – 12:00 –rozjazdy masters 
1.7.2017 12:00 – 14:00 –rozjazdy grand masters 
1.7.2017 14:00 – 16:00 –rozjazdy juniori 
1.7.2017 16:00 – 18:00 –Grand Champion 
1.7.2017 19:00 – vyhlásenie výsledkov 
2.7.2017 – náhradný deň 

 
Formát pretekania : Pri prihlásení viac ako 6 pretekárov v kategórii prebehne rozlosovanie pretekárov do základných 

skupín po maximálne 4 pretekárov. Do finálnej skupiny postupujú prvý zo skupiny ak počet skupín je väčší ako 2, 
inak prvý dvaja zo skupiny. Ak je v kategórii iba jedna základná skupina je táto súčasne finálnou skupinou. 
Pretekanie v základnej a finálnej skupine sa realizuje na jeden súboj s každým pretekárom v skupine. Prvý a druhý 
pretekár vo finálnej skupine bojujú o 1. a 2. miesto na tri súboje. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú bojovať o 
titul Grand Champion na jeden súboj. V prípade nerozhodnosti výsledku rozhodne vzájomný súboj. 

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. 

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) 1x teplé jedlo v sobotu 
Ostatné: Parkovanie osobného auta5 €/deň, parkovanie obytného auta /stan (pre 4 osoby)7 €/deň 


