
ROZPIS PRETEKOV        
 
Medzinárodné  Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky 
Pretek Slovenského a Českého pohára  
 
ČTK 406 ORC Club  -  koeficient 7 
 
Termín konania: 19.09. ‐ 24.09.2010 
 
Miesto konania: Marina Kornati, Biograd, Chorvátsko 
Organizátor:  YC Šibenik, Club VAL 
  Obala Prvoboraca 33 
  22000 Šibenik 
  Hrvatska 
 
  jk-val-sibenik@net.hr 
  +385 22 219 175 
   
Garant:  Slovenský zväz jachtingu (SZJ) 
Technicky zabezpečuje: Slovak Sailing a First Sailing 
Riaditeľ preteku: Štepán Tkadlec 
Hlavný rozhodca: Denis Marinov 
 
1 PRAVIDLÁ: 
1.1 Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu. 
1.2 Predpisy národného zväzu sa nebudú uplatňovať. 
1.3 Budú platiť Pravidlá ORC s uplatňovaním Národného Obmedzenia pre triedu 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. 
 
3 SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ: 
3.1 Preteky sú otvorené pre lodnú triedu: 
 
ORC Club (ORC) - športovo turistické lode 
 
3.1.1 Trieda ORC je otvorená pre kategóriu: 
ORC OD Beneteau First 45 (ORC OD F45)  

GPH od 580,1 - do 582,1 = priemer GPH 581,1s/nm 

 
3.2 Preteky sú otvorené pre lode Beneteau First 45 s certifikátom ORC Club platným pre rok 2010. 
 
3.3.Pretek podlieha uplatneniu Národného obmedzenia pre triedu ORC Club.  
 
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. 
 



3.5. Spôsobilé lode, sa môžu prihlásiť do 15.septembra 2010 na 

http://www.slovaksailing.com/sk/node/add/booking/188 

 
4 ŠTARTOVNÉ: 
ORC ONE DESIGN Beneteau First 45 lode dodané usporiadateľom 20€, nedodane lode Beneteau First 
45 usporiadateľom 0€ 
 
5 ČASOVÝ PROGRAM: 
5.1. Uzávierka prihlášok, platieb štartovného a lodí 15.septembra 2010. 
 
Žrebovanie lodí Beneteau First 45 Marina Kaštela 18.09.2010 o 13:00     
Prevzatie lodí podľa rozpisu zo žrebovania lodí. 
 
Registrácia:  
19.09.2010 od 10:00 do 18:00 – v kancelárii preteku v Marina Kornati, Biograd 
Pri registrácii loď predloží: 
Vyplnenú a podpísanú prihlášku lode s menom, priezviskom. rokom narodenia a číslom licencie 
každého člena posádky. 
Platný certifikát ORC Club.  
Potvrdenie o zaplatení štartovného. 
Registrovanej lodi budú vydané štartové čísla, reklamné materiály sponzorov na umiestnenie na loď. 
 
Otvorenie preteku: 
20.09.2010 o 20:00 reštaurácia Marina Kornati, Biograd. Spoločná večera a program. 
 
Termíny pretekania:  
 
20.09.2010, predpokladaný čas výzvy prvej rozjazdy 10:00, ďalšie rozjazdy podľa rozhodnutia 
pretekovej komisie 
 
Posledný možný štart: 
23.09.2010 o 13:00 
 
Slávnostné ukončenie preteku trieda ORC Club: 
23.09.2010 o 20:00 ,Marina Kornati, Biograd. Spoločná večera a program. 
 
6. POČET ROZJÁZD: 
Trieda  Celkový počet rozjázd  Počet rozjázd za deň 
ORC Club 10    podľa rozhodnutia pretekovej komisie 
 
7 PLACHETNÉ SMERNICE: 
Plachetné smernice budú zverejnené pred registráciou na vývesnej tabuli pretekovej komisie v 
Marine Kornati, Biograd. 
 
8 MIESTO PRETEKANIA: 
Oblasť Stredného Jadranu. 
 
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. 



 
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: 
Kýlové lode sa nesmú vyťahovať v priebehu pretekov okrem v rámci a podľa písomne vopred 
povolených termínov pretekovej komisie. 
 
13 CENY: 
Poháre a medaile MMSR 2010 získajú: 
Trieda ORC Club (ORC): 
Kategória ORC One Design Beneteau First (ORC OD F45): 
• ORC  OD F45 Medzinárodný Majster Českej a Slovenskej Republiky  - tri najlepšie posádky z 
celkového poradia v kategúorii ORC OD F45 
• ORC OD F45 Majster Českej Republiky  - tri najlepšie české posádky z celkového poradia v kategórii 
• ORC OD F45 Majster Slovenskej Republiky  - tri najlepšie slovenské posádky z celkového poradia v 
kategórii 
 
• Najlepšia ženská posádka 
• Najmladšia posádka (najnižší priemerný vek) 
• Najstaršia posádka. (najvyšší priemerný vek) 
• Cena Fair Play  
 
14 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. 
 
15 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. 
 
16 POISTENIE 
Každá zúčastnená loď musí byť poistená platnou poistkou voči tretej osobe s minimálnym plnením 
1.500.000 Euro alebo jeho ekvivalentom pre udalosť. 
 
17 ĎALŠIE INFORMÁCIE A KONTAKTY 
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím: 
 
Martin Holák, Borská 6, Bratislava, +421 905 267427, martin.holak@swan.sk 

Michal Šatara, Bronzová 16, Banská Bystrica, +421 902 933823, michal@slovaksailing.com 

 
 

 


