
z poverenia Slovenského Zväzu jachtingu usporiadajú 

Jacht klub Tatran Bratislava a Hubert J.E., spol. s r.o.

Chorvátsko

11. - 1
5. októbra 2004
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VáÏení ppriatelia jjachtingu,

v dÀoch 11.– 15. októbra 2004 usporiadajú Jacht klub Tatran

Bratislava a Hubert J.E. s.r.o. z poverenia Slovenského zväzu

jachtingu II.roãník etapovej regaty námorn˘ch lodí Hubert Club

Adria Cup. Regata je súãasÈou Slovenského pohára námorn˘ch

lodi. Uskutoãní v prekrásnom a jachtársky nároãnom prostredí

stredného Jadranu, v oblasti Chorvátskych ostrovov  Vis, Lasto-

vo, Braã a Hvar.

Zámerom usporiadateºov je poskytnúÈ uãastníkom nev‰edn˘

‰portov˘ a spoloãensk˘ záÏitok. Plánované ‰tyri etapy preveria

posádky v ovládaní a nastavení lode, navigácii a jachtárskom

umení. ZároveÀ to bude moÏnosÈ spoznaÈ nov˘ch priateºov,

ktor˘ch spája láska k jachtingu a túÏba v nároãnom ‰portovom

zápolení si zmeraÈ sily.
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Názov ppretekov
Hubert Club Adria Cup 2004, súãasÈ Slovenského pohára Námorn˘ch lodí

Vypisuje
Slovensk˘ zväz jachtingu (SZJ), TK 406, vypísan˘ koeficient 5

Dátum
11. – 15. októbra.2004

Miesto
OblasÈ stredného Jadranu, pravdepodobné miesto ‰tartu ostrov Vis

Organizaãné zzabezpeãenie
Jacht klub Tatran Bratislava, Jacht klub Zadar a Hubert J.E. s.r.o.

Riaditeº
Pavol Andel

Organizaãn˘ tteam
Robert Norulák, Franti‰ek Norulák, Daniel Strapák, Miroslav Tkáã

Hlavn˘ rrozhodca
Milan Boro‰
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Triedy aa kkategórie
Preteky sú vypísané pre námorné lode dºÏky 44 a 45 stôp v turistickej v˘bave,
s príslu‰enstvom patriacim k lodi. Spinnaker nesmie byÈ väã‰í, ako patrí k lodi.
Vyhodnotené bude celkové poradie.

Pravidlá aa ppredpisy
Medzinárodné predpisy pre zabránenie zráÏkam na mori (ColReg)
Pretekové pravidlá jachtingu ISAF 2001 –2004 (PPJ)
Rozpis Hubert Club Adria Cup 2004
Plachetné smernice Hubert Club Adria Cup 2004
Oficiálne vyhlá‰ky pretekovej komisie

Podmienky úúãasti
Hubert Club Adria Cup 2004 sa môÏe zúãastniÈ iba registrovan˘ ãlen jachtárskeho
klubu, ktor˘ je registrovan˘ v SZJ, alebo zahraniãn˘ úãastník, registrovan˘ 
vo svojom Národnom jachtárskom zväze, po odovzdaní prihlá‰ky na predpísanom
tlaãive a zaplatení ‰tartového poplatku, najneskôr do 30. 4. 2004.

Posádka musí maÈ kvalifikáciu potrebnú pre plavbu na námornej plachetnici
v oblasti stredného Jadranu.

Prihlá‰ky aa ‰‰tartovné
Najneskor‰í termin na podanie prihlá‰ky a zaplatenie ‰tartovného – do 30. 4. 2004.
Prihlá‰ku je moÏné podaÈ osobne u organizátora, na adrese, ktorá je uvedená na
konci rozpisu.

·tartovné
150,- Euro za loì,
50,- Euro za úãastníka
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âasov˘ pplán ppretekov

11. 10. 2004 pondelok – 11.00 hod – predpokladan˘ ‰tart prvej etapy
12. 10. 2004 utorok – 10.00 hod – predpokladan˘ ‰tart druhej etapy
13. 10. 2004 streda – 10.00 hod – predpokladan˘ ‰tart tretej etapy
14. 10. 2004 ‰tvrtok – 10:00 hod – predpokladan˘ ‰tart ‰tvrtej etapy
15. 10. 2004 piatok – 10:00 hod – náhradn˘ deÀ

2 hodiny po skonãení poslednej etapy slávnostné vyhlásenie v˘sledkov,
odovzdanie cien a slávnostná veãera
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Priebeh ppretekov aa ppoãet eetáp
Hubert Club Adria Cup 2004 sú navigaãné preteky a sú vypísané na 4 etapy.

Bodovanie
Bude pouÏit˘ nízkobodov˘ systém podºa Dodatku A4.1 PPJ. Po uskutoãnení ‰tyroch etáp
sa do celkového hodnotenia nezapoãítava v˘sledok z najhor‰ej etapy.

Urãenie vvíÈazov aa vvyhodnotenie
VíÈazom Hubert Club Adria Cup 2004 sa stane loì s najniÏ‰ím poãtom bodov po odjaz-
dení  aspoÀ jednej etapy. V prípade neodjazdenia ani jednej etapy sa ceny budú losovaÈ.

Ceny
Vypísaná prémia pre víÈaznú loì je 1000 Euro. Prvé tri lode obdrÏia pohár a v‰etci úãast-
níci upomienkové predmety. V‰etky ceny sú venované generálnym sponzorom preteku
Hubert J.E. s.r.o.

Reklama
Preteky sú vypísané ako kategória C. Úãastníci pretekov sú povinní umiestnÈ na lodiach
reklamné materiály generálneho a ostatn˘ch sponzorov, ktoré dodá usporiadateº Hubert
Club Adria Cupu 2004 pred ‰tartom prvej etapy.

Zvlá‰tne uustanovenia
Kapitán kaÏdej lode je povinn˘ sa prihlásiÈ po príjazde do cieºa na lodi riaditeºa pretekov,
alebo na lodi hlavného rozhodcu, kde sa dozvie presn˘ termín ‰tartu a presnú trasu nasle-
dujúcej etapy. Usporiadateº si vyhradzuje právo meniÈ trasy etáp podºa poveternostn˘ch
podmienok. Takisto môÏe etapu uÏ od‰tartovanú skrátiÈ, prípadne zmeniÈ cieº.

ZodpovednosÈ
V‰etci pretekári sa zúãastÀujú Hubert Club Adria Cupu 2004 na vlastné riziko a nebezpe-
ãie. Usporiadateº a ani akékoºvek jeho zloÏky nepreberajú zodpovednosÈ za ‰kody, straty,
odcudzenie alebo po‰kodenie veci, úrazy alebo smrÈ v súvislosti s organizáciou
preteku. Podmienkou úãasti je tieÏ zdravotné poistenie lieãebn˘ch nákladov pre
pobyt v zahraniãí.
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Prílohy
Prílohou rozpisu Hubert Club Adria Cupu 2004 je rozpis jednotliv˘ch 
etáp a plachetné smernice, ktoré obdrÏí kaÏdá loì pred ‰tartom prvej
etapy.

Kontakt
Prihlá‰ky a úhrada ‰tartovného:
Robert Norulák,
Tel.: 00421 905 603 935
E –mail: robosenec@orangemail.sk
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Príklad etáp


