
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis Pretekov 
Triedy: ORC Club do 40 stôp a ORC Club nad 40 stôp 
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Sany Cup 2012 
Majstrovstvá Slovenska ORC Club do 40 stôp a ORC Club nad 40 stôp . 
 
Termín konania :                
Miesto konania :                 
Usporiadate ľ:                     
Technicky zabezpe čuje :    
Riadite ľ preteku :                
Hlavný Rozhodca :              

 
7.októbra 2012 – 12.októbra  
Marina Kremik, Chorvátsko 
Slovenský zväz jachtingu (SZJ) 
SANY a Yacht Club Zadar 
Miloš Kotlárik 
Denis Marinov 

 
1 PRAVIDLÁ  
1.1 Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách 
jachtingu.. 
1.2 Budú platiť Pravidlá ORC Club s uplatňovaním Národného Obmedzenia pre ORC Club. 
 
2 REKLAMA  
2.1 Preteky sú vypísané v reklamnej kategórii C. 
2.2 Účastníci pretekov sú povinní niesť na určených miestach na lodiach reklamné materiály 
generálneho a ostatných sponzorov, ktoré dodá usporiadateľ pred štartom prvej rozjazdy. 
Akákoľvek iná reklamná a propagačná činnosť spojená s pretekmi pred, počas, alebo po 
preteku je možná iba na základe písomnej dohody s organizátorom. 
2.3 Organizátor môže vyžadovať umiestnenie GPS zariadení a kamier v lodiach, bez 
dodatočných nákladov pre účastníkov. 
 
3 SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ 
3.1 Preteky sú otvorené pre lodné triedy : 
ORC Club  do 40 stôp a ORC Club nad 40 stôp (ORC 40 + a 40-) - športovo turistické 
lode s kategóriami: 
 
3.2 Preteky sú otvorené pre lode s platným certifikátom ORC Club platným pre rok 2012 
a spĺňajúce Národné obmedzenie SZJ pre ORC Club. 
3.3. Národné obmedzenie pre ORC Club – nájdete na s tránkach www.sany.sk  
3.4 Pre lode rovnakého typu riadne prihlásené do 1.9.2012 ,spĺňajúce národné obmedzenie 
ORC Club a v počte minimálne 5 lodí bude vyhlásená samostatná kategória ORC OD. 
3.4 Aspoň jeden člen posádky musí predložiť pri registrácii platnú kvalifikáciu potrebnú pre 
plavbu na námornej plachetnici a osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby v oblasti 
stredného Jadranu. 
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3.5. Spôsobilé lode, sa môžu prihlásiť do 29.septembra 2012 
• vyplnením prihlášky na webovej stránke http://www.sany.sk/ a 
• zaslaním požadovaného štartovného poplatku na účet alebo platba v hotovosti pri     
prihlasovaní lode 
 
4 ŠTARTOVNÉ 
Požadované štartovné: 
ORC Club 890€ (osemstodevä ťdesiat euro)   lo ď. 
Čiastka 100€ z každej štartujúcej lode bude organizá torom zaslaná na SZJ ako pomoc 
pre mládežnícky jachting v rámci projektu MORE.                              
 
Slovenskej Asociácie Námorného Yachtingu (SANY) 
Slovenská sporitelňa a.s. 
Číslo účtu: 0174874373/0900 
IBAN :  SK9409000000000174874373 
SWIFT kod: GIBASKBX 
v.s.(GP 2008 a nézov týmu alebo meno kapitána) 
 
Cena zahrňuje: štartový poplatok, poplatok HZJ a SZJ, poplatok plavebnej správe – 
kapitanátu, státie lode v Marine Kremik od 30.septembra – 5.októbra 2012,  2 spoločné 
večere. 
 
5 ČASOVÝ PROGRAM  
5.1. Uzávierka prihlášok všetkých tried a platieb štartovného a lodí 1.9.2012 
 
5.2. Program:  
 
Registrácia:  
7.október  2012 od 8:00  – 18:00 v kancelárii preteku . 
Otvorenie preteku:  
7.október  2012  o 19:00 – Marina Kremik - Reštaurácia 
Termíny pretekania:  
8.  október  2012 Karusleová trať alebo Navigačná rozjazda v dĺžke do 80 NM  
9.  október  2012 Karusleová trať alebo Navigačná rozjazda v dĺžke do 80 NM  
10.október  2012 Karusleová trať alebo Navigačná rozjazda v dĺžke do 80 NM 
11.október .2012 Karusleová trať alebo Navigačná rozjazda v dĺžke do 80 NM 
12.október  2012 – rezervný deň 
Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu je :   
8.október  2012 o 12:00. 
Spločná večera trieda ORC Club : 
7.október  2012 Marina Restaurant – otvárací ceremoniál 
11.október  2012 Marina Restaurant – vyhlásenie výsledkov respektíve 12.október v prípade 
rezervného dňa. 
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Slávnostné ukon čenie preteku:  
11.október  2012 Marina Restaurant – vyhlásenie výsledkov respektíve 12.október v prípade 
rezervného dňa v  triedach ORC Club 40+ a 40-. 
 
5.4.Pri registrácii lo ď predloží : 
• vyplnenú a podpísanú prihlášku lode s menom, priezviskom. rokom narodenia a číslom 
licencie každého člena posádky 
• potvrdenie o zaplatení štartovného, 
Registrovanej lodi budú vydané štartové čísla, reklamné materiály sponzorov na umiestnenie 
na loď. 
 
5.5. Počet rozjázd: 
 
Trieda                                Počet rozjázd                             Rozjázd za deň 
ORC Club 40+, 40-                8                                           max.  3 
 
6 MERANIE 
Každá loď musí predložiť platný handicapový certifikát ORC Club 2012, alebo ORCi 2012. 
Vzhľadom na kapacitu merania, nie je možné zabezpečiť zo strany organizátora kompletné 
meranie lode spolu s príslušenstvom. 
Organizátor po dohode s meračom je schopný zabezpečiť meranie plachiet v obmedzenom 
počte. 
 
7 PLACHETNÉ SMERNICE  
Plachetné smernice budú zverejnené pred časom registrácie na vývesnej tabuli pretekovej 
komisie v Marine – Regatta Office. 
 
8 MIESTO 
Okolie Maríny Kremik  a priľahlá oblasť Stredného Jadranu. 
 
9 TRATE 
Preteky budú organizované tak, aby sa každý deň pri priaznivej poveternostnej situácii 
odjazdili maximálne tri rozjazdy.  
Navigačná rozjazda je plánovaná tak aby bola rozdelená na dve časti. Navigačná rozjazda 
sa bude počítať za dve rozjazdy. Prvá časť trate za jednu rozjazdu a celá navigačná rozjazda 
za ďalšiu rozjazdu. Dĺžka navigačnej rozjazdy je plánovaná na cca  80nm v oblasti stredného 
Jadranu, so štartom a cieľom pred Marínou.. 
 
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. 
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11 BODOVANIE  
(a) Keď sa uskutoční menej ako 4 rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd. 
(b) Keď sa uskutoční 4 až 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. 
 
12 OBMEDZENIE VYŤAHOVANIA  
Lode sa nesmú vyťahovať v priebehu pretekov okrem v rámci a podľa písomne vopred 
povolených termínov pretekovej komisie. 
 
13 CENY 
Poháre a medaile Medzinárodný Majster Slovenska 2012  získajú: 
• ORC Club  40+ a 40-   tri najlepšie posádky z celkového poradia v triede získajú tituly 
medzinárodných majstrov SR a poháre. 
• ORC Club 40+ a 40-    tri najlepšie národné posádky z celkového poradia v triede získajú 
tituly majstrov SR a medaile. 
• ORC OD  - tri najlepšie posádky z poradia v kategórii ORC OD  
• Najlepšia ženská posádka. 
• Cena Fair Play v oboch triedach 
 
14 MOORING 
Usporiadateľ poskytuje bezplatne kotvisko v Marine Kremik pre pretekajúce lode od nedele 
30.septembra 2é12 až do štvrtka 11.októbra resp piatka 12.októbra v prípade rezervného 
dňa 
 
15 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. 
 
16 VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI 
Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú zodpovednosť (pravidlo 4, 
Rozhodnutie pretekať). Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť zapoškodenie 
materiálu, osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo 
po pretekoch. 
 
17 POISTENIE 
Každá zúčastnená loď musí byť poistená platnou poistkou voči tretej osobe s minimálnym 
plnením 1.500.000 EUR, alebo jeho ekvivalentom pre udalosť. 
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18 ĎALŠIE INFORMÁCIE A KONTAKTY 
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím: 
 
Miloš Kotlárik, mobil: +421 903 458 502, 
Mail: sany.svk@gmail.com , 
Web: www.sany.sk 
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with cooperate: 
 

 

VAL Šibenik 
 

 
 

Yacht Club Zadar 
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