
                                                                

OFFSHORE 

SAILING  WEEK 

CTK 402 

 

ROZPIS  PRETEKOV 

OFFSHORE  SAILIG  WEEK 2013  -  pretek  Slovenského pohára 2013  

Termín : 13.4.2013 – 20.4.20 

Organizátor : Slovenský zväz jachtingu , Trim Zvolen, First yacht klub Croatia 

Funkcionári: Riaditeľ:        ing.Ladislav Kelemen 

                        Hl.rozhodca: Alen Kustič 

                        Rozhodca:   ing.Miroslav Mokáň 

                        Technické zabezpečenie: First yacht klub Croatia, Yachttravel Žilina, 

                        Lekár : Mudr.Rado Burian 

1.PRAVIDLÁ 

Preteky sa riadia pravidlami definovanými v Pretekových pravidlách jachtingu 2012 – 2016 , pravidlami súťažného poriadku 2013 
,pravidlami všeobecných plachtených smerníc 2013 a podľa vyhlášok pretekovej a rozhodcovskej komisie. 

2.REKLAMA 

Účastníci pretekov sú povinní mať na určených miestach na lodiach umiestnené reklamné materialy  sponzorov podujatia,ktoré dodá 
organizátor OSW 2013.Akákoľvek iná reklamná a propagačná činnosť je možná iba na základe písomnej dohody s organizátorom. 

3. SPôSOBILOSŤ  A  ÚČASŤ 

Preteky sú určené pre lodnú triedu First 45 .Lode budú dodané usporiadateľom . Lode ktoré nebudú dodané usporiadateľom musia splňať 
národné triedové pravidlá lodnej triedy First 45. 

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. 

Posádky s loďami, ktoré sú spôsobilé na účasť , sa môžu prihlásiť do 1.apríla 2013  na stránke www.osw.sk,. Do tohto termínu musí byť 
uhradené štartovné v príslušnej výške. 

4.ŠTARTOVNÉ 

a./  First  45 dodané usporiadateľom             3990 EUR    + 120  na báze v Kaštele 

 b./ First 45 nedodané usporiadateľom           990 EUR 

V cene a./  je zahrnuté: prenájom First 45,štartovné,kotvenie v marínach,dve spoločné večere,spinaker,záverečné upratovanie. 

V cene b./ je zahrnuté : štartovné,kotvenie v marínach,dve spoločné večere. 

 

 

 



 

 

5.ČASOVÝ  PROGRAM 

Žrebovanie lodí : sobota 13.4.2013 o 12.00 hod  v priestoroch First sailing Kaštela . 

Registrácia :  sobota 13.4-2013 od 12.00  do  20.00h 

Otvorenie pretekov: 13.4.2012  o 20.00h  reštaurácia  marína Kaštela - slávnostné otvorenie pretekov  spojené s večerou  

Etapy:  14.4.2013  o 12.00h – predpokladaný štart prvej  etapy   Kaštela – Mali Lošinj , upresnenie bude na vývesnej tabuli pretekovej 
komisie. 

             17.4.2013 o 12.00h – predpokladaný štart druhej etapy  Mali Lošinj – Kaštela ,upresnenie bude na vývesnej tabuli pretekovej 
komisisie. 

            19.4.2013 o 16.00h – slávnostné vyhodnotenie  a ukončenie pretekov spojené s večerou – reštaurácia marína Kaštela 

            20.4.2013 - 8.00h – odovzdávanie lodí 

6.PLACHETNÉ  SMERNICE 

   Plachetné smernice budú zverejnené pred registráciou na vývesnej tabuli pretekovej komisie v mieste registrácie. 

7.BODOVANIE 

   Celkové body sú súčtom oboch etáp. 

 8. SYSTÉM  TRESTOV 

    Pravidlá 44.1 a 44.2 sa menia tak, že sa požaduje jedna otáčka , vrátanie jedného obratu a jedného prehodenia. 

 9.CENY 

     1.miesto  500 EUR + pohár 

     2.miesto  200 EUR + pohár 

     3.miesto  100 EUR + pohár 

Ak bude menej, ako 10 súťažných lodí nebudú udelené finančné ceny . 

10. ONLINE  MONITORING 

Na všetkých lodiach bude nainštalovaný online monitorovací systém, ktorý umožní rozhodcovskej komisii,pretekárom a aj širokej diváckej 
verejnosti sledovať pretek cez internet.Okrem  aktuálnej polohy,rýchlosti,kurzu ,zobrazenia na mape ,systém zabezpečí aj sledovanie 
naštartovaného motora a zaradenej rýchlosti. 

11.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. 
 

 12.POISTENIE 

Každá súťažná loď musí byť poistená platnou poistkou voči tretej osobe s minimalnym plnením 100000EUR. 

 13.ĎALŠIE  INFORMÁCIE 

 Yachttravel Žilina – ing. Ladislav Kelemen c.t. 0903 719939 

Trim Zvolen – Zdenek Csuday c.t. 0911 324899 

   www.osw.sk alebo www.firstsailing.sk 

 

 



 

 

 

              


