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(Grand Prix Slovakia) 

 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky 2013 v triedach 
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ČTK 259/2013 

 
Organizátor: Slovenský zväz jachtingu v spolupráci s YC LIMAR Liptovský Mikuláš 

 
 

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 

2.1 Lode budú mať povinnosť niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá usporiadateľ. 

3 SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ 

3.1 Preteky sú otvorené pre všetky lode tried 420, 470, Europa, Finn, Laser Radial, Laser 
4.7, Optimist, Vaurien a Raceboard. Pretekári musia spĺňať požiadavky ISAF Smernice 
19, Spôsobilosť. 

3.2 Preteky sú vypísané pre Medzinárodné majstrovstvá SR (MM SR) a Majstrovstvá SR 
(M SR) v nasledujúcich kategóriách: 

 

Trieda kategórie MM SR kategórie M SR  
470 celkové poradie celkové poradie 
420 celkové poradie, celkové poradie 
Vaurien celkové poradie celkové poradie 



Optimist celkové poradie celkové poradie, žiaci, žiačky 
Laser Radial celkové poradie celkové poradie, dospelí, mládež  
Laser 4.7 celkové poradie celkové poradie  
Europa celkové poradie celkové poradie 
Finn celkové poradie celkové poradie 
Raceboard celkové poradie celkové poradie 

3.3 Lode, ktoré sú spôsobilé, sa môžu prihlásiť vyplnením prihlášky (Príloha č.1) a jej 
zaslaním na adresu simko@gajos.sk  do 1.8.2013 alebo podaním prihlášky v kancelárii 
pretekov a zaplatením štartovného v kancelárii pretekov. 

3.4 Dodatočné prihlášky je možné podať do 11.8.2013 12:00. 

4 ŠTARTOVNÉ 

4.1 Požadované štartovné: 

4.2  Europa, Finn, Laser Radial, Laser 4.7, Optimist, Raceboard 20,-€ 

4.3  420, 470, Vaurian       40,-€ 

4.4 Štartovné je možné zaplatiť v kancelárii pretekov 8.8.2013 od 16:00 do 20:00 a 9.8.2013 
od 8:00 do 10:00. 

5 ČASOVÝ PROGRAM 

5.1 Registrácia: 

Dňa 8.8.2013 od 16:00 do 20:00.  

Dňa 9.8.2013 od 8:00 do 10:00.  

5.2 Termíny pretekania: 

9.8.2013 – všetky triedy  

11:00 – 11:30 slávnostné otvorenie pretekov (areál YC LIMAR LM) 
13:00  znamenie výzvy prvej rozjazdy 
   ďalšie rozjazdy podľa rozhodnutí PK 
18:00  Večerný program 

10.8.2013 – všetky triedy 

   znamenie výzvy prvej rozjazdy dňa podľa rozhodnutí PK 
   ďalšie rozjazdy podľa rozhodnutí PK 
18:00  Večerný program 

11.8.2013 – všetky triedy 

   znamenie výzvy prvej rozjazdy dňa podľa rozhodnutí PK 
   ďalšie rozjazdy podľa rozhodnutí PK 
14:00  posledné možné znamenie výzvy (ak nie je požitý náhradný deň) 
16:00 ukončenie pretekov, vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien (ak nie je 

požitý náhradný deň) 

12.8.2013 – všetky triedy – náhradný deň 

   znamenie výzvy prvej rozjazdy dňa podľa rozhodnutí PK 



   ďalšie rozjazdy podľa rozhodnutí PK 
14:00  posledné možné znamenie výzvy 
16:00  ukončenie pretekov, vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien  

5.3 O použití náhradného dňa bude rozhodnuté najneskôr 10.8.2013 do 20:00 a bude 
použitý iba ak by do 10.8.2013 20:00 neboli odjazdené minimálne 3 rozjazdy. 

5.4 Preteky sú vypísané na 12 rozjázd pre všetky triedy. V jeden deň môžu byť uskutočnené 
maximálne 4 rozjazdy pre každú triedu. 

6 MERANIE 

6.1 Každá loď musí predložiť pri registrácii platný premeriavací certifikát. 

7 PLACHETNÉ SMERNICE 

7.1 Plachetné smernice budú zverejnené dňa 8.8.2013 o 16:00 na oficiálnej vývesnej tabuli 
pretekovej komisie. 

8 MIESTO 

8.1 Vodná nádrž Liptovská Mara, Liptovský Mikuláš, lodenica klubu YC LIMAR 
Liptovský Mikuláš (GPS: 49.100770, 19.568485). Príloha 2 uvádza miesto pretekov. 

9 TRATE 

9.1 Pretekať sa bude na dvoch okruhoch. Trate a rozdelenie tried na okruhy budú zverejnené 
v Plachetných smerniciach. 

10 BODOVANIE 

10.1  Tri rozjazdy sú potrebné, aby boli preteky platné. 

10.2  (a) Keď sa uskutočnia menej ako 4 rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej 
bodov z  rozjázd. 

10.3  (b) Keď sa uskutoční 4 až 7 rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z 
rozjázd s vylúčením najhoršieho umiestnenia. 

10.4  (c) Keď sa uskutoční 8 alebo viac rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov 
z rozjázd s vylúčením dvoch najhorších umiestnení. 

11 SPRIEVODNÉ LODE 

11.1 Sprievodné lode musia byť zaregistrované a označené bielou vlajkou. 

12 RÁDIOVÉ SPOJENIE 

12.1 S výnimkou núdze loď nesmie používať rádiové spojenie počas pretekania, ani nesmie 
prijímať rádiové správy, ktoré nie sú dostupné všetkým lodiam. Tento zákaz platí aj pre 
mobilné telefóny. 



13 CENY 

13.1 Medzinárodným majstrom Slovenskej republiky sa stane prvá posádka z celkového 
poradia triedy. Podmienkou vyhlásenia MM SR je uskutočnenie aspoň 3 rozjázd a účasť 
najmenej 5 lodí v triede, z čoho aspoň jedna posádka je zahraničná. Najlepšie tri 
posádky v celkovom poradí triedy získajú vecné ceny a diplomy. 

13.2 Prvá posádka v celkovom poradí zložená z občanov SR sa stane Majstrom Slovenskej 
republiky. Podmienkou vyhlásenia M SR je uskutočnenie aspoň 3 rozjázd a účasť 
najmenej 5 lodí so slovenskou posádkou v celkovom poradí triedy. Majstrom SR vo 
vypísanej kategórii pre triedu sa stane prvá posádka príslušnej kategórie triedy ako je 
uvedené v bode 3. Podmienkou vyhlásenia M SR v kategóriách pre jednotlivé triedy je 
uskutočnenie aspoň 3 rozjázd a účasť najmenej 5 lodí so slovenskou posádkou vo 
vypísanej kategórii pre triedu. Najlepšie tri posádky v celkovom poradí a vypísaných 
kategóriách pre triedu získajú medaile a diplomy. 

14 VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI 

14.1 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.  

15 ĎALŠIE INFORMÁCIE 

15.1 Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím riaditeľa pretekov. 

Riaditeľ pretekov:  
Gabriel Šimko +421 905 270 393, simko@gajos.sk  
Hlavný rozhodca : 
Peter Oršula 

15.2 Ubytovanie:  
stanovanie a karavany je možné postaviť  v areáli YC LIMAR LM a TJ Fatran LM  
je v zmysle platného cenníka YC LIMAR LM (www.yclimar.sk) a TJ Fatran LM 

 2. Mara Camping – Lipt. Trnovec – www.maracamping.sk 
 3. Villa Betula – Liptovská Sielnica – www.villabetula.sk 
 



Príloha č.1. 

 

 

 

Prihláška na preteky 

ČTK 251 : Medzinárodné majstrovstvá SR – Veľká cena Slovenska 2013 

9.-12. 8. 2013 

Liptovská Mara 

 

 

 

Lodná trieda :  Číslo plachty:  

Kormidelník 

Názov klubu:  Rok narodenia:  

Registračné číslo:  Kategória:  

Kosatník 

Názov klubu:  Rok narodenia:  

Registračné číslo:  Kategória:  

 

 



Príloha 2. Miesto pretekov 

Vodná nádrž Liptovská Mara, Liptovský Mikuláš - lodenica YC LIMAR Liptovský 
Mikuláš (GPS: 49.100770, 19.568485) 

 

 
 

 
 

 


