
Medzinárodné majstravstvá Slovenska One design Salona 38 
Kremik, CRO, 7. 10. – 12. 10.2017 

ČTK 401 
Yacht Travel, s.r.o. CK, v spolupráci so Slovenským zväzom jachtingu. 

Rozpis pretekov 
 

1. Pravidlá 

Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak, ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu. 

2. Reklama 

Účastníci pretekov budú povinní niesť reklamu, ktorú dodá usporiadateľ. Pri porušení tohto 

pravidla platí World Sailing Smernica 20.9.2. 

3. Spôsobilosť a účasť 

3.1 Preteky sú určené pre lodnú triedu Salona 38. 

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. V zmysle súťažného poriadku bod 2.1.1. SZJ, každý člen posádky musí byť 

registrovaný v SZJ, alebo na jeho žiadosť mu SZJ zabezpečí jednorázovú pretekársku 

licenciu. 

4. Štartovné 

4.1 Lode dodané usporiadateľom : 3140 €. V cene je zahrnuté: prenájom lode Salona 38, 

štartovné, parkovanie v maríne, spoločná večera a poplatky spojené s organizovaním 

regaty Salona 38. 

4.2 Lode nedodané usporiadateľom : 1500 €. V cene je zahrnuté:  štartovné, spoločná 

večera a poplatky spojené s organizovaním regaty. V cene nie je zahrnuté parkovanie 

v maríne. 

4.3 Informácie ohľadom spôsobu prihlásenia a platby: Yacht Travel, s.r.o. CK – Michal 

Kelemen 0903 308 133. 

5. Žrebovanie lodí 

 zostaví sa zoznam lodí podľa abecedy a zostaví sa zoznam kapitánov podľa abecedy, 

 vedľa zoznamu mien kapitánov sa napíšu vylosované čísla KENO 10, dňa 03. 10. 2017, podľa 

poradia v akom boli vylosované, 

 poprehadzujú sa mená kapitánov tak, aby vylosované čísla vedľa ich mien boli vzostupne 

a tým sa k menám lodí vytvorí zoznam mien kapitánov. 

6. Časový program 

Žrebovanie lodí SALONA 38 3.10.2017 elektronicky pomocou KENO 10 

Registrácia   8.10.2017 od 17:00 do 19:00 hod 

Otvorenie pretekov   8.10.2017 o 19:00 hod 

Každý regatový deň budú naplánované 1-2 karuselové etapy a následne jedna navigačná 

etapa.  

 

Program regaty : 



 7.10. sobota podvečer ‐nalodenie, voľný večer  

 8.10. nedeľa - tréningový deň, poobede tréningová nebodovaná karuselová rozjazda,19:00 

oficiálne otvorenie pretekov v maríne Kremík  

 9.10. pondelok o 9:00 stretnutie kapitánov, 10:00 štart prvej karuselovej rozjazdy, po 

dojazdení štart navigačnej rozjazdy, okolo 18:00 návrat do maríny Kremík  

 10.10. utorok o 9:00 stretnutie kapitánov, 10:00 štart prvej karuselovej rozjazdy, po 

dojazdení štart navigačnej rozjazdy, okolo 18:00 návrat do maríny Kremík  

 11.10. streda o 9:00 stretnutie kapitánov, 10:00 štart prvej karuselovej rozjazdy, po dojazdení 

štart navigačnej rozjazdy, okolo 18:00 návrat do maríny Kremík  

 12.10. štvrtok o 9:00 stretnutie kapitánov, 10:00 štart prvej karuselovej rozjazdy, po 

dojazdení štart navigačnej rozjazdy, okolo 18:00 návrat do maríny Kremík  

 13.10. piatok o 9:00 stretnutie kapitánov, 10:00 štart prvej karuselovej rozjazdy, štart 

poslednej rozjazdy nemôže byť neskôr ako o 14:00. Okolo 17:00 návrat do maríny Kremík, 

19:00 spoločná večera v reštaurácii v maríne Kremík, vyhodnotenie podujatia a vyhlásenie 

výsledkov, diskotéka  

 14.10. sobota - odovzdanie lodí, cesta na Slovensko  

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť program v prípade nepriaznivého počasia, alebo 

iných závažných okolností 

 Preteky sú vypísané na najviac 10 rozjázd. 

7. Plachetné smernice 

Plachetné smernice budú k dispozícii pretekárom pri registrácii. 

8. Miesto 

Preteky sa uskutočnia v priestore stredného Jadranu. 

9. Trate 

Trate budú zverejnené v zmysle plachetných smerníc. Trate budú okruhové a navigačné, 

podľa poveternostných podmienok. Okruhové aj navigačné rozjazdy budú hodnotené 

rovnako. 

10. Bodovanie 

10.1 Použije sa nízkobodový bodovací systém podľa dodatku A4 PPJ. 

10.2 Najmenej 3 rozjazdy sú potrebné, aby boli preteky uznané ako Majstrovstvá Slovenska. 

10.3 (a) Keď sa uskutoční menej ako  4 rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov 

z rozjázd. 

(b) Keď sa uskotoční 4 – 7 rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd 

s vylúčením najhoršieho umiestnenia. 

(c) Keď sa uskutoční 8 alebo viac rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov 

z rozjázd s vylúčením dvoch najhorších umiestnení. 

11.  Obmedzenie vyťahovania 

Lode sa nesmú vyťahovať v priebehu pretekov okrem v termínov povolených pretekovou 

komisiou. 

12. Určenie víťazov a vyhodnotenie 

Preteky budú uznané ako M SR len za predpokladu, že budú odjazdené aspoň tri rozjazdy 

a počet vyhodnotených posádok v triede bude minimálne päť.  Prvé tri posádky získajú na 



Medzinárodných majstrovstvách Slovenska medaily a poháre. 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, dostanú medaily a poháre. V prípade, ak je poradie v Medzinárodných 

majstrovstvách a Majstrovstvách Slovenska rovnaké , sú výsledky vyhlásené súčasne. 

13.  Rádiové spojenie 

S výnimkou núdze loď, ktorá preteká nesmie prijímať hlasovú ani dátovú komunikáciu, ktorá 

nie je dostupná všetkým lodiam. Loď môže vysielať iba komunikáciu, súvisiacu s pretekaním. 

Loď musí pomocou všetkých dostupných prostriedkov upozorniť ostatné lode a usporiadateľa 

na akúkoľvek skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť. 

14. Systém trestov 

Pravidlo 44.1 PPJ sa mení tak, že dvojotáčkový sa mení na jednootáčkový. 

15. 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. 

16. Ďaľšie informácie 

Yacht Travel, s.r.o. CK – Michal Kelemen 0903 308 133 

 

 


