
   Rozpis pretekov ČTK 258  

Yacht Club LIMAR – Ráztocká zátoka pozýva jachtárov k účasti na pretekoch 

7th Optimist No Limit Match Race, 

ktoré sa uskutočnia v dňoch 15.- 16. augusta 2020 v priestoroch YC LIMAR - Rástocká 

zátoka, Liptovská Mara, Slovensko 

 
Značka [PU] v pravidle v rozpisu pretekov znamená, že trest za porušenie pravidla môže byť podľa uváženia protestnej komisie menší než diskvalifikácia. 

1. PRAVIDLÁ  

1.1 Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu. 
1.2 Žiadne národné predpisy neplatia. 
1.3 Platia  

• tento Rozpis pretekov  
• Plachetné smernice 
• Triedové pravidlá zúčastnených tried  

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

2. REKLAMA  

2.1 Lode môžu mať povinnosť niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá usporiadateľ. Pri porušení tohto pravidla platí 
World Sailing Smernica 20.9.2. [PU] 

3. SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ  

3.1 Preteky sú otvorené pre všetky lode tried Optimist (2), Netriedové lode (2)  
 mládež - do 15 rokov,  
 juniori - od 15 do 30 rokov,  
 masters - od 31 do 44rokov,  
 grand masters - od 45 rokov. 
 Víťazi v jednotlivých kategóriách budú bojovať o titul Grand Champion na jeden súboj. V prípade 

nerozhodnosti výsledku rozhodne vzájomný súboj. 
3.2 Preteky sú otvorené pre všetkých pretekárov zúčastnených tried, ktorí spĺňajú požiadavky Smernice 19 WS – 
Kódex spôsobilosti 
3.3 Pretekári, ktorí sú spôsobilí, sa môžu prihlásiť vyplnením prihlášky prostredníctvom webovej stránky 
pretekov na https://www.regaty.sk/#/regatta-detail/46. 
3.4 Všetci pretekári prihlásení prostredníctvom webovej stránky pretekov musia podpísať prihlášku a registrovať 
sa v kancelárii pretekov nie neskôr ako 10:00 15.8.2020. Vytlačené prihlášky budú pripravené pri registrácii. 
3.5 Dodatočné prihlášky sa prijmú v kancelárii pretekov 15.8.2020 od 08:00 do 10:00. 
3.6 Pri registrácii musí každá loď predložiť nasledujúce doklady:  
 • prihlášku podpísanú zodpovednou osobou (kormidelník, v prípade mládeže do 18 rokov zodpovedná 

dospelá osoba). Svojím podpisom potvrdzuje, že posádka je zdravotne spôsobilá zúčastniť sa pretekov  
 • všetci členovia posádky musia preukázať platnú príslušnosť k národnému zväzu  

4. ŠTARTOVNÉ  

4.1. Pri podaní elektronickej prihlášky a úhrade štartovného bankovým prevodom do 13.8.2020  
 5 Eur/osobu mladšiu ako 23 rokov 
 10 Eur/osobu staršiu ako 23 rokov 
 pretekári YC Limar do 23 rokov bezplatne. 
4.2. Pri podaní elektronickej prihlášky môžu pretekári z krajín s menou inou ako EURO namiesto úhrady 
štartovného bankovým prevodom uhradiť štartovné v hotovosti pri registrácii vo výške ako je uvedené 
v bode 4.1. 
4.3. Pri podaní prihlášky alebo úhrade štartovného bankovým prevodom po 13.8.2020  
 5 Eur/osobu pretekára YC Limar mladšieho ako 23 rokov 

https://www.regaty.sk/#/regatta-detail/46


 15 Eur/osobu mladšiu ako 23 rokov 
 20 Eur/osobu staršiu ako 23 rokov.  
4.4. Ďalšie poplatky : Parkovanie v areáli klubu je pre účastníkov pretekov spoplatnené sumou 5 Eur/deň za 
osobné vozidlo a 10 Eur/deň za obytné vozidlo. Parkovanie mimo areálu YC Limar bezplatne. Parkovanie 
prívesov pre lode je možné zdarma v priestore vyhradenom organizátorom pretekov. 

5. ČASOVÝ PROGRAM  

5.1 Registrácia 

 15.8.2020 od 08:00 do 10:00. 

5.2 Termíny pretekania Optimist a Netriedové lode 

 15.8.2020 11:00 – 15:00 – rozjazdy mládež 

 15.8.2020 15:00 - 18:00 rozjazdy juniori 

 15.8.2020 18:00 - 20:00 rozjazdy grand masters 

 16.8.2020 10:00 - 13:00 rozjazdy masters 

 16.8.2020 13:00 - 14:00 rozjazdy Grand Champion 

 16.8.2020 14:00 slávnostné vyhlásenie výsledkov pretekov 

6. MERANIE 

6.1 Každá loď musí pri registrácii predložiť platný premeriavací certifikát. 

7. PLACHETNÉ SMERNICE 

7.1 Plachetné smernice pozostávajú zo smerníc v PPJ Dodatok S - Všeobecné plachetné smernice, a 
doplnkových plachetných smerníc, ktoré budú na oficiálnej vyhláškovej tabuli umiestnenej  pod altánkom YC 
LIMAR  po 18:00 dňa 4.7.2019. 

8. MIESTO 

8.1 Príloha 1. uvádza miesto a priestor pretekov. 

9. BODOVANIE pre triedy Optimist a Netriedové lode 

9.1 Pri prihlásení viac ako 6 pretekárov v kategórii prebehne rozlosovanie pretekárov do základných skupín po 
maximálne 4 pretekárov.  

9.2 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.  

9.3 Pretekanie v základnej a finálnej skupine sa realizuje na jeden súboj s každým pretekárom v skupine.  

9.4 Prvý a druhý pretekár vo finálnej skupine bojujú o 1. A 2. miesto na tri súboje.  

9.5 Víťazi v jednotlivých kategóriách budú bojovať o titul Grand Champion na jeden súboj.  

9.6 V prípade nerozhodnosti výsledku rozhodne vzájomný súboj. 

 10. TRÉNERSKÉ A SPRIEVODNÉ LODE  

10.1 Všetky trénerské a sprievodné lode sa musia zaregistrovať v kancelárii pretekov v čase vyčlenenom pre 
registráciu. 
10.2 Trénerské a sprievodné lode musia byť označené zelenou vlajkou dodanou usporiadateľom. [PU] 

11. PRÍSTAVISKO 

11.1 Lode musia byť na brehu umiestnené v usporiadateľom vyčlenenom priestore. [PU] 

12. RÁDIOVÉ SPOJENIE 

12.1 S výnimkou núdze loď, ktorá preteká, nesmie vysielať hlas ani dáta a nesmie prijímať hlasovú ani dátovú 
komunikáciu, ktorá nie je dostupná všetkým lodiam. [PU] 

13. CENY 

13.1 V zúčastnených lodných triedach sú vypísané nasledujúce kategórie: 
Prvé tri posádky v kategóriách - ceny a diplomy.  

14. VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI  

Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri PPJ 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. 



15. ĎALŠIE INFORMÁCIE:  

16.1 Riaditeľ pretekov: Marián Babjak, kontakt : +421 905829405, babjak@sailing.sk   
16.2 Hlavný rozhodca: Peter Oršula, kontakt : +421 948506516, orsula71@gmail.com 
16.3 Ubytovanie : Ubytovanie v areáli klubu je možné iba v stanoch, obytných autách a karavanoch podľa 
aktuálneho cenníka YC Limar (http://www.yclimar.sk/cennik-sluzieb/ ). Ďalšie možnosti: www.villabetula.sk, 
www.kolibagreta.sk, www.tatralandia.sk, www.hoteljanosik.sk, www.maracamping.sk  

Príloha 1. Miesto a priestor pretekov 
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