
Termín:  24.4. - 28.4.2016
Organizátor: Slovensky zvaz jachtingu  s YC Dynamo 
  Bratislava  v  spolupraci  s YC First  
 Sailing,  Kaštela, Croatia 
Miesto:  Marína Kaštela, Chorvátsko
Riaditeľ pretekov: Soňa Sadilková
Garant SZJ: Igor Lehota
Hlavný rozhodca: Denis Marinov
Predseda protestnej komisie: Milan Boroš

1. PRAVIDLÁ 
1.1
Preteky sa riadia pravidlami definovanými v Pretekových 
pravidlách jachtingu 2013 – 2016.
1.2
Zmeny v plnom znení budú uvedené v plachetných 
smerniciach. Plachetné smernice môžu zmeniť aj ďalšie 
pretekové pravidlá.
1.3
Kontaktná osoba pre národné predpisy SZJ, prihlášky, 
protesty a iné je Milan Boroš.

2. REKLAMA 
2.1 
Účastníci pretekov sú povinní mať na určených miestach 
na lodiach umiestnené reklamné materiály sponzorov 
podujatia, ktoré dodá organizátor SSW 2016.
Akákoľvek iná reklamná a propagačná činnosť spojená 
s pretekmi pred, počas, alebo po pretekoch je možná iba 
na základe písomnej dohody s organizátorom.

3. SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ 
3.1
Preteky sú vypísané pre triedy:
Kategória One Design Beneteau First 45, Medzinárodné 
majstrovstvá SR – koeficient 7.
Lode budú dodané usporiadateľom: 10 ks Beneteau 
First 45. Ďalšie lode nedodané usporiadateľom sa môžu 
prihlásiť ak sa zhodujú výbavou lode s dodanými loďami 
usporiadateľom. Maximálny počet osôb na lodi je 10.
Ostatné lode mimo vyhlásenej kategórií One Design 
s platným certifikátom budú pretekať v triede ORC Club. 
Podmienkou je účasť najmenej 3 lodí.

3.2
Všetci pretekári musia spĺňať požiadavky ISAF smernice 
19 – spôsobilosť.
3.3
Kvalifikácia
Aspoň jeden člen posádky musí predložiť pri registrácii 

platnú kvalifikáciu potrebnú pre plavbu na námornej 
plachetnici v oblasti stredného Jadranu a aspoň jeden 
člen posádky musí vlastniť osvedčenie rádiooperátora 
plavebnej pohyblivej služby v oblasti stredného Jadranu. 
3.4 
Posádky s loďami, ktoré sú spôsobilé na účasť, sa môžu 
prihlásiť do 30. marca 2016 vyplnením prihlášky na stránke 
http:// www.firstsailing.eu.

Kontaktná adresa: 
MAŠA international s.r.o., Námestie SNP 8, 974 01 Banská 
Bystrica , tel: +421 48 415 66 23, fax: +421 48 415 66 24, 
www.firstsailing.eu
mobil: +421 902 933 823, E–mail: info@slovaksailing.com
Tatra banka a.s., číslo účtu v EUR: 2628756320/1100 

4. ČASOVÝ PROGRAM 
4.1
Prevzatie lodí: 23. 4. 2016, Marina Kaštela – http://www.
marina-kastela.hr/en/home.htm
Prevzatie lodí podľa rozpisu zo žrebovania lodí.
4.2
Tréningový deň: 24. 4. 2016
Registrácia: 24. 4. 2016 od 16.00 do 20.00 h – Marina 
Kaštela, kancelária pretekov
Pri registrácii budú pretekárom po kontrole príslušenstva 
k jachtárskemu zväzu, prihlášky, oprávnenia k vedeniu 
námornej plachetnice a osvedčenia operátora plavebnej 
pohyblivej služby vydané štartové čísla, reklamné materiály 
sponzorov na umiestnenie na loď. 
4.3
Slávnostné otvorenie pretekov
24. 4. 2016 o 20.00 h – Marina Kaštela spojené s večerou 
a programom.
4.4
25. 4. – 28. 4. 2016 – 9:00 porada kapitánov, plánovaný 
čas výzvy prvej rozjazdy 11:00, ďalšie rozjazdy podľa 
rozhodnutia pretekovej komisie.
4.5
28. 4. 2016 – nebude dané žiadne znamenie výzvy po 15:00 h.

4.6 
Slávnostné ukončenie pretekov 28. 4. 2016 o 19.00 h
slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien 
spojené s večerou a programom. 
4.7
Počet rozjázd: 
Trieda Počet rozjázd Rozjázd za deň
One Design Beneteau First 45 8 podľa rozhodnutia
  pretekovej komisie

ROZPIS PRETEKOV SLOVAK SAILING WEEK 2016
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v triede First 45
ČTK 401



www.firstsailing.eu

5. PLACHETNÉ SMERNICE 
Plachetné smernice budú zverejnené pred začatím 
registrácie na vývesnej tabuli pretekovej komisie v Marine 
Kaštela. 

6. MIESTO
Trať bude určená pretekovou komisiou v oblasti 
Stredného Jadranu.

7. TRATE 
Preteky budú organizované tak, aby sa každý deň pri 
priaznivej poveternostnej situácii odjazdili najviac štyri 
rozjazdy. Rozjazdy môžu byť skrátené. Trate budú 
okruhové a navigačné, podľa poveternostných podmienok. 
Okruhové aj navigačné rozjazdy budú hodnotené rovnako.

8. SYSTÉM TRESTOV 
Pre všetky Kategórie sa pravidlá 44.1 a 44.2 PPJ menia 
tak, že sa požaduje iba jedna otáčka, vrátane jedného 
obratu a jedného prehodenia. 

9. BODOVANIE 
a) Ak sa uskutočnia menej ako 4 rozjazdy, celkové body 
lode sú súčtom jej bodov z rozjázd. 
b) Ak sa uskutoční 4 až 7 rozjázd, celkové body lode 
sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením najhoršieho 
umiestnenia.
 c) Ak sa uskutoční 8 rozjázd, celkové body lode sú 
súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením dvoch najhorších 
umiestnení.

10. OBMEDZENIE VYŤAHOVANIA 
Lode zúčastnené daného preteku sa nesmú vyťahovať 
v priebehu pretekov z vody, okrem písomne vopred 
povolených termínov pretekovej komisie, a to iba v rámci 
týchto termínov

11. CENY 
Medzinárodným majstrom Slovenska v triede First 45 
sa stáva prvá posádka z celkového poradia. Prvé tri 
posádky zložené z pretekárov so slovenským štátnym 
občianstvom, v ktorých sú maximálne dvaja pretekári, 
ktorí nemajú slovenské štátne občianstvo, kapitán však 
musí mať slovenské štátne občianstvo, sú vyhodnotené 
v rámci Majstrovstiev Slovenska a dostanú medaily. 

SSW 2016 v triede onedesign 
Ceny budú udelené za prvé, druhé a tretie miesto 
v celkovom poradí,

Beneteau First 45
1. miesto pohár a medaile Beneteau First 45
2. miesto pohár a medaile  Beneteau First 45
3. miesto pohár a medaile  Beneteau First 45

Ceny Slovak Sailing Week Trophy 2016
Cena Fair Play – pohár
Cena Fair Play bude udelená organizátorom podľa 
uváženia.

12. VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI 
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.

13. POISTENIE 
Každá zúčastnená loď musí byť poistená platnou poistkou 
voči tretej osobe s minimálnym plnením 100.000 EUR.

14. ŽREBOVANIE
14.1
Algoritmus pridelenia lodí jednotlivým posádkam vychádza 
z postupu “Verejne overiteľného náhodného výberu členov” 
spoločnosti Motorola Laboratories. Zdroj: http://tools.ietf.org/
html/rfc3797. 
14.2
Ako náhodný zdroj sa zoberie žrebovanie hry „KENO 10“ 
spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 10. 4. 2016. V tejto hre sa 
žrebuje práve 20 čísel z osudia a to čísla od 1 do 80. Vý-
sledky žrebovania sú dostupné na adrese: http://www.tipos.
sk/Default.aspx?CatID=38
14.3
Postup žrebovania
Posádky budú zoradené podľa abecedného poradia priez-
viska ich kapitánov tak, ako boli prihlásení na pretek ku dňu 
9. 4. 2016 o 22:00. Neprihlásené posádky budú zaradené 
na koniec poradia a do vyžrebovaného poradia zaradené 
podľa dátumu úhrady štartovného.
14.4
Vyžrebované čísla hry „KENO 10“ zo dňa 10. 4.2016 budú 
priradené v poradí každej posádke. Prvé vyžrebované číslo 
prvej posádke, a tak ďalej.
14.5
Posádky budú znovu zoradené podľa týchto vyžrebovaných 
čísiel.
14.6
Posádkam budú podľa ich poradia priradené lode zoradené 
podľa abecedného poradia ich mien: Lode First 45 Ariadne, 
Byblis, Carmenta , Despoina, Egeria, Fortuna, Galata ,He-
ra,Charybdis, Isis. 

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím: 
Soňa Sadilková, Kubániho 16, Bratislava, +421 
905 251 639, compart@compart.sk
MAŠA international, s.r.o., Námastie SNP 8, Banská 
Bystrica, +421 902 933 823, michal@firstsailing.eu
YC First Sailing,  Kaštela, Croatia , marina Kaštela, Franje  
Tudmana 213, 21213 Kaštel Gomilica,   Croatia


