
 
 

R.Jelinek RC Cup 2018 pre Rádiom riadené modely plachetníc 
28 októbra 2018 ( nedeľa) Liptovská Mara, Slovensko 

 
ROZPIS PRETEKU č.:  
 
1            PRAVIDLÁ 
1.1 Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú 
definované v Pretekových pravidlách závodného 
jachtingu. 
1.2 Predpisy národného zväzu sa budú uplatňovať. 
2    REKLAMA 
2.1 Preteky sú vypísané v reklamnej kategórii C. 
3    SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ 
3.1 Preteky sú otvorené pre lodnú triedu rádiom 
riadené modely plachetníc v kategóriách : * RC One 
Design Sea Wind  a pre iné veľmi podobné modely 
skutočných plachetnic, ako trieda NeL 
4     ŠTARTOVNÉ  
Štartovný poplatok je 6 Euro na každú RC 
plachetnicu. Požaduje sa presná suma! 
5    ČASOVÝ PROGRAM: 
5.1 Registrácia: 
          28.10.2018 od 10:00 do 10:30 Prístavisko 
Bobrovník 140, Marina Liptov na Liptovskej Mare. 
5.2 Slávnostné otvorenie preteku   
           11:00 hod  
5.3 Program tréning - rozjazdy: 
          - 11:00 Tréning 
          - 11:30 Štart a Rozjazdy      
5.4 Slávnostné ukončenie preteku 
          po 15:00 hod 
5.5 Počet rozjázd: 
         Počet rozjázd za deň max.8 
5.6 Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú                 
      rozjazdu je o 11:30 hod. 
6       MERANIE 
Plachetnice sú modelmi skutočných plachetníc 
v triede do 100 cm dĺžky trupu tj. RC Sea WIND, 
FOCUS 1 až 3, Voyager, ETNZ, EMIRATES FLY, 
Ragazza a pod. Meranie bude uplatnené. Je povinné 
používať počas všetký pretekov organizovaných pod 
asociáciou RRP len jednu sadu plachiet, a to počas 
celej sezóny v roku 2018. 
7       PLACHETNÉ SMERNICE 
Budú vysvetlené na mieste. V prípade kolízie lode so 
značkou alebo inou plachetnicou sa uplatňuje 
náprava! Otočka  360ˇ  
8       MIESTO 
Marina LIptov, Bobrovnická zátok prístavisko pre 
lode na Liptovskej Mare. Parkovanie pred rezortom 
Marina Liptov.  
9      TRATE 
Pre rozjazdy bude určená trať a to štart – náveterná 
značka – závetrená značka a ceieľ, alebo trojuholník. 
 

Náveterná značka bude vždy 5min pred štartom 
označená ako „náveterná  a tak isto bude označená aj 
záveterná značka. 
10     SYSTÉM TRESTOV 
Pre všetky triedy  sa pravidlá 44.1 a 44.2 menia tak, že 
sa požaduje iba jedna otáčka, vrátane jedného obratu a 
jedného prehodenia tj. 360‘ 
11       BODOVANIE 
(a) Keď sa uskutoční menej ako 4 rozjazdy, celkové 
body lode sú súčtom jej bodov  z rozjázd. (b) Keď sa 
uskutočnia 4 rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej 
bodov z rozjázd s vylúčením najhoršieho umiestnenia 
12  OBMEDZENIE VYŤAHOVANIA 
Neuplatňuje sa! 
13  CENY 
Poháre získajú: Prvé tri plachetnice v celkovom poradí  
14  MÉDIÁLNE PRÁVA 
Pretekári, vlastníci a ich hostia dávajú plné právo 
a dovolenie usporiadateľovi na použitie fotografií 
a videa snímaných osôb a lodí počas pretekov. Záznamy 
môžu byť zverejnené a vysielané akýmkoľvek médiom, 
včítane reklamy. 
15         VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI 
Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú 
zodpovednosť. Usporiadateľ nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie 
alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v 
priebehu alebo po pretekoch. 
16  POISTENIE 
Každá zúčastnená loď musí byť poistená platnou 
poistkou voči tretej osobe s minimálnym plnením jedna 
flaška vínka v prípade kolízie.  
- Je povinné sa poškodenému ospravedlniť ihneď na 
mieste. 
17  ĎALŠIE INFORMÁCIE 
Rozhodca: Štefan Brestovský/Marián Babjak 
Riaditeľ preteku: Vladimír Drengubiak 
Tech. Komisia: Branislav Zubaľ 
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím 
mobil: +421 905 634 699, mail: drengubiak@dozsa.sk 
Hlavný partner: 

 
Pod záštitou:  
Asociácia  Rádiom riadených plachetníc  
 
 


